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 الدرس العشرون 
﷽ 

 

على آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد و

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فحيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف العودة المباركة إلى الدرس بعد إجازة الحج، وهذه ليلة 

تسٍع وعشرين وأربعمائة وألف اإلثنين الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 

من ]الدرس العشرين[  -بحمد اهلل-يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض، نعقد 

 .]ألفية ابن مالك[ روس شرح د

فنا يف الكالم على أول  -يا إخوان-قبل الحج   ، ]باب االبتداء[توقَّ

 :ولم نشرح من هذا الباب إَّلَّ بيًتا واحًدا، وهو قول ابن مالك 

ْيدددددٌد َخَبدددددا  ٌر َ َبدددددْر ْ.113 ٌَ  ُمْبَتدددددَدأ 

 

ْيددددٌد َبددددا  ٌر َمددددن  اْبَتددددَ رْ   ٌَ  ََ  إ ْن ُقْلدددد

ف المبتدأ يف هذا البيت اكتفاًء بالمثال،  مالك وقلنا: إنَّ ابن   لم ُيعرِّ

فنا المبتدأ إذ ذاك وقلنا يف تعريفه: إنَّ المبتدأ هو:  )االسم العاري بن ونحن عرَّ

؛ هذا التعريف كاٍف يف تعريف المبتدأ، وشرحنا المراد هبذا العوامل اللفظية(

ر من األمثلة، وشيٍء   من الشواهد.التعريف، وأخذنا عليه ما تيسَّ

وُأريد أيًضا أن نقف معكم على بعض األمثلة، وشيٍء من الشواهد على 
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يف أحكام المبتدأ والخرب؛ ألنَّ الطالب إذا لم  (00:02:07@)المبتدأ قبل أن 

يفهم المبتدأ ويستطيع استخراجه من الكالم؛ فإنه َّل يستفيد فائدًة كبيرة من معرفة 

تطيع استخراجهما من الكالم، وكثرة األمثلة يف أحكام المبتدأ والخرب، وهو َّل يس

فات الكالم يف المبتدأ والخرب ُتوقف على المبتدأ والخرب يف كالم  ذلك ومعرفة تصرُّ

 العرب، ولن ُنِعيد األمثلة والشواهد التي ذكرناها من قبل.

نعم  هل  الٌد كريٌم؟طيب... ومن األمثلة على المبتدأ والخرب قولنا مثاًل: 

 أعِرب.

 (.00:03:02@)....... طالب:

 اسم أو حرف؟هل:  الشيخ:

 (00:03:09@)....... طالب:

( فحرفان؛ فـ خالهمزة -هلنعم، أدوات اَّلستفهام كلها أسماء إَّلَّ ) الشيخ:

ر هل) ( حرف استفهام، طيب: هذا الحرف حرٌف عامل أم هامل؟ هامل؛ إًذا َّل يؤثِّ

 فيما بعده.

؛ ألنه اسٌم عاٍر عن (00:03:29@) الٌد كريٌم؟هل  ( يف قولنا:  الٌد فيكون )

 كريٌم.العوامل اللفظية، وخربه: 

 هذا نفي. نعم!: )ما  الٌد كريم( ولو قِيل

 .(00:03:47@)....... طالب:

 اسم أو فعل؟ الشيخ:

 .حرف طالب:

ما حرف، هذا حرف نفي، حرف نفي سيأيت، وتعلمون من قبل أنَّ ) الشيخ:
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 لها مذهبان:( للعرب يف إعماالنافية 

يها النَّحويُّون )فجمهور العرب  ما: َّل ُيعِمُلها؛ يجعلها حرًفا هاماًل، ويسمِّ

(@00:04:13). 

(؛ كان(، يعني: مثل )ليس( عمل )ما: ُيعِملون )خالحجاٌيُّون من العرب

 فيرفعون هبا المبتدأ، وينصبون هبا الخرب.

( فيجعلوهنا حرًفا ما)لكن نأخذ اآلن بمذهب جمهور العرب الذي َّل ُيعِمُلون 

ما إبراب ) الٌد ( حرف نفي، وهو حرٌف هامل، طيب.. ماهاماًل َّل عمل له، فـ )

 كريٌم( بعد )ما(؟

 ( اسٌم عاٍر من العوامل اللفظية. الٌد مبتدٌأ وخرب؛ ألنَّ )

 ؟(لخالٌد كريمٌ ( التي يف قولنا: )لما هذه الـ ) َلخالٌد كريٌم(.طيب... ولو قلنا: )

 َّلبتداء؛ فهي حرف توكيد:( الهذه )

 : ُتِفيد التوكيد.من حيث المعنى

 : حرٌف عامل أو هامل؟ هامل.لكن من حيث العمل

 ( مبتدٌأ وخرب. الٌد كريمٌ إًذا َّل يؤثِّر فيما بعده؛ فيكون )

 (، نعم!خاهلل َلخالٌد كريمٌ ولو قلنا: )

 .(00:05:30@)....... طالب:

 أعرب! الشيخ:

 مواو َقَس الد )خ(  طالب:

 (: واو َقَسم، اسم أو فعل أو حرف؟خالـ ) الشيخ:
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 .حرف طالب:

 حرف، عامل أو هامل؟ الشيخ:

 .(00:05:40@)....... طالب:

 عامل، ماذا يعمل؟ الشيخ:

 .(00:05:45@)....... طالب:

 من حروف الجر؛ إًذا َّل بد أن يعمل فيما بعده الجر، أين مجروره؟ الشيخ:

 .(00:05:49@)....... طالب:

ه الكسرة.  لشيخ:ا لفظ الجاللة، لفظ الجاللة مجرور بواو الَقَسم وعالمة جرِّ

 إًذا واو الَقَسم هنا َعِمَل وانتهى عمله.

( مبتدأ وخرب؛ لكن هنا الجملة وقعت َلخالٌد كريمٌ (: قولنا: )َلخالٌد كريمٌ  خاهلل)

 ماذا؟

 .(00:06:16@)....... طالب:

 .للَقَسم (00:06:17@)وَقَعْت  الشيخ:

 ( ما هي؟خاهلل َلخالٌد كريمٌ ( يف )لالـ )

 .(00:06:25@)....... طالب:

 ( اَّلبتداء! َّل، َمن يعرف؟ل) الشيخ:

 .(00:06:33@)....... طالب:

 (.إنَّ َّل تكون إَّلَّ بعد ) (00:06:35@)َّل،  الشيخ:

 .(00:06:38@)....... طالب:
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واب الَقَسم، فالَقَسم ( الواقعة يف جل( الَقَسم، هذه الـ )لَّل، هذه ) الشيخ: 

(؛ لكن أ هب(. هي )خاهلل، أل هبنَّ ( يف جوابه )ل(، يعني: نقع الـ )لُيسَتقَبل بالـ )

ى )ل(؛ فالـ )خاهلل، أل هبنَّ ( يف جواب الَقَسم، )لتأيت بالـ ) ( الَقَسم، أو ل( هذه تسمَّ

ا الجواب فهو: )لالـ ) (  الٌد كريمٌ ـ )(؛ ف الٌد كريمٌ ( الواقعة يف جواب الَقَسم؛ أمَّ

 ( اسٌم عاٍر عن العوامل اللفظية. الٌد حينئٍذ هذه مبتدأ وخرب؛ ألنَّ )

 (:إْن تبَخل فخالٌد كريمٌ طيب... لو قلنا يا أبا سهل، لو قلنا: )

 (؟إنْ )

 .(00:07:31@)....... طالب:

 حرف شرط، عامل أو هامل؟ الشيخ:

 .(00:07:35@)....... طالب:

 ى العوامل، ماذا يعمل؟عامل، بل من أقو الشيخ:

 .(00:07:41@)....... طالب:

 (؟إنَّ َتبخليجزم فعل الشرط، وجواب الشرط، طيب... ) الشيخ:

 .(00:07:49@)....... طالب:

( عِمَلت بالجزم، وفاعله مسترت تقديره إنْ (، إًذا فـ )إنْ مجزوم بـ ) الشيخ:

( ََ  (.أن

 (؟فد( الـ )إْن تبخْل فد) خالجواب:

 .(00:08:03@). ......طالب:

( الواقعة يف جواب فد(، هذه الـ )فدالـ )( 00:08:06@)( ليست فدالـ ) الشيخ:
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 الٌد الشرط، الجواب يقع بعدها؛ فهي واقعة يف جواب الشرط، والجواب قولنا: )

 ( هذا الجزاء أو الجواب.كريمٌ 

سم ( الشرطية الجازمة تجزم اَّلإنْ ( هنا: هذه جملة اسمية، هل ) الٌد كريمٌ )

 أم تجزم فعَلْيه؟ تجزم فعَلْيه.

ر يف ) (؛ ألنَّ الجزم َّل يقع إَّلَّ على  الًدا( الجازمة أن تجزم )إنْ إًذا ما ُيتصوَّ

 الفعل.

 ( حينئٍذ مسبوق بعامل أو عاٍر؟ الٌد إًذا فـ )

 .(00:08:53@)مسبوق......  طالب:

سبوًقا بعامل ليس م -يف الحقيقة-مسبوق بعامل َّل يعمل فيه، إًذا فهو  الشيخ:

(: مبتدٌأ  الٌد كريمٌ يعمل فيه؛ إًذا فهو اسٌم خاٍل من العوامل اللفظية، فإعراب )

 وخرب.

( الجملة ما إعراهبا؟ جواب  الٌد كريمٌ ثم الجملة اإلسمية مبتدأ وخرب هذه )

 الشرط يف محل جزم.

 (؟ساكنٌ (. )أين  الٌد ساكنٌ طيب... لو قلنا: )

 .(00:09:42@)....... طالب:

 هذا اسم استفهام، اسم اَّلستفهام يعمل...... الشيخ:

 .(00:09:51@)....... طالب:

َّل، كل أدوات اَّلستفهام أسماء إَّلَّ )هل، والهمزة( فحرفان، هذا من  الشيخ:

هل ( أين( واإلسمية؛ أنا سؤالي اآلن: اسم اَّلستفهام كـ )00:10:03@)حيث 

 بعده، أو يجر ما بعده؟ َّل يعمل.يعمل يف ما بعده، يرفع ما بعده، أو ينصب ما 
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 (؟ الٌد ساكنٌ طيب... إًذا ما إعراب ) 

ا ) الٌد مبتدأ وخرب؛ ألنَّ ) ( فمبتدأ،  الٌد ( اسم عاٍر عن العوامل اللفظية؛ أمَّ

 (؟أين( خرب؛ طيب... ما إعراب )ساكنٌ و)

ا جر، أين) ا نصٌب، وإمَّ ا رفُع، وإمَّ ما ( هذا اسم، إًذا َّل بد له من عوامل: إمَّ

 إعرابه؟

 ( اسم استفهام ُيسَأل به عن ماذا؟أين)

 .(00:10:42@)....... طالب:

 (؟أينعن المكان، والمكان ظرف، إًذا ما إعراب ) الشيخ:

 .(00:10:48@)....... طالب:

( ُتعَرب دائًما إذا وقعت استفهاًما: ظرف مكان، أينأحسنَت، ) الشيخ:

 منصوب أم يف محل نصب؟

 .(00:10:59@)....... طالب:

م؟ ( 00:11:03@)يف محل نصب؛ ألنه مبنِي،  الشيخ: الظرف هنا لماذا تقدَّ

ره على المبتدأ والخرب؟  لماذا لم يؤخِّ

ٌم وجوًبا؛ ألنه اسم استفهام، وأسماء اَّلستفهام لها حق الصدارة،  ألنَّ هذا مقدَّ

 طيب... أحسن!

 (.اليوَم  الٌد مسافرٌ لو قلنا: )

 .(00:11:34@)....... طالب:

 ( ظرف زمان، ظروف الزمان تعمل فيما بعدها؟ َّل تعمل.اليوم) الشيخ:
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( ظرف زماٍن منصوب وعالمة اليومَ ( خربٌ، و)مسافرٌ ( مبتدٌأ، و) الٌد إًذا فـ )

ر إلى مكانه األصلي فتقول: ) م يمكن أن يؤخَّ  الٌد مسافٌر نصبه الفتحة، وهو مقدَّ

م جواًزا.اليومَ   (؟ نعم، هذا مقدَّ

ا الشواهد: طيب... فأنا أقول منها شاهَدْين أو ثالًثا، ونرتك الباقي فيما بعد  أمَّ

 وقت يف آخر الدرس إن شاء اهلل-
َ

 .-إن بِقي

ن  »نقول:  ُن َأُ و اْلُمْؤم  ُن َأُ و »: كما قال  «اْلُمْؤم  اْلُمْؤم 

ن    أعرب.، «اْلُمْؤم 

 .(00:12:28@)....... طالب:

 أين خربه؟هذا واضح أنه مبتدأ، و الشيخ:

 .(00:12:36@)....... طالب:

خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو؛ ألنه من األسماء الستة أو  «َأُ و» الشيخ:

ن  »مضاف، و « َأُ و»الخمسة، و  ه الكسرة، « اْلُمْؤم  مضاٌف إليه مجرور، وعالمة جرِّ

 أحسنت!

ى َنْحُن َقْوٌم اَل َنْأُكُل َحتَّ »: طيب... نسأل، اتفضل يا أخي، قال 

 أعرب. «َنُجوعَ 

 حرف؟ -فعل -......، اسم«َنْحنُ »

 .(00:13:11@)....... طالب:

 ضمير؛ لكن اسم أو فعل أو حرف؟ الشيخ:

 .(00:13:14@)....... طالب:

د عن  الشيخ: الضمائر كلها أسماء، هذا اَّلسم ُسبَِق بعامل لفظي أو تجرَّ
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 العوامل اللفظية؟ 

 .(00:13:22@)....... طالب:

 إًذا ما إعرابه؟ الشيخ:

 .(00:13:26@)....... طالب:

 مبتدأ، مرفوع أم يف محل رفع؟ الشيخ:

 .(00:13:32@)....... طالب:

رنا يا إخوان؟ نعم! الشيخ:  ما الَفْرق بين مرفوع، ويف محل رفع؟ َمن يبشِّ

 .(00:13:42@)....... طالب:

تكون يف محل يعني للُمعَرب، مع الُمعَرب تكون مرفوع، ومع المبني  الشيخ:

 َرْفع.

 ضمير ُمعَرب أو مبني؟« َنْحنُ »طيب... 

 .(00:13:58@)....... طالب:

 إًذا تقول: مرفوع أو يف محل رفع؟ الشيخ:

 على الضم 
ٌّ

 والخرب؟، «َنْحنُ »إذا مبتدأ ويف محل رفع مبني

 .(00:14:08@)....... طالب:

 خربٌ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.« َقْومٌ » الشيخ:

 مبتدأ ألنه اسٌم عاٍر عن العوامل اللفظية.« نُ َنْح »فـ 

 :«َقْوٌم اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ »طيب... 

 : حرف نفي هامل.«اَل »
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 .«َنْحنُ »: فعٌل مضارٌع مرفوع، والفاعل مسترت تقديره «َنْأُكُل »و 

 : حرف ينتصب المضارع بعده.«َحتَّى»و 

 هذا واضح. ،«َنْحنُ » تقديره : فعٌل مضارٌع منصوب، والفاعل مسترت«َنُجوعَ »و 

هذه « اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ »؟ «اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ » لكن ما إبراب جملة

 جملة، جملة إسمية أو فعلية؟

 : فعلية، ما إعراب هذه الجملة الفلية؟«اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ »

 .(00:14:58@)....... طالب:

؛ َّل تكون «َنْحُن َقْومٌ »ماذا؟ « َنْحنُ »، «َقْومٌ »الخرب انتهينا من الخرب،  الشيخ:

 خرب.

 .(00:15:08@)....... طالب:

: الشيخ:  حال؟ صفة أو حال؟ صفة؛ ألنَّ

 : صفة.الُجمل بعد النكرات

 : أحوال.خبعد المعارف

« َقْومٌ »، و «َقْومٌ »جاءت بعد كلمة  «اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ »طيب... هذه الُجملة 

 ة أو معرفة؟نكر

موصوفون بأهنم َّل يأكلون  «َقْومٌ »هؤَّلء بأهنم « َقْومٌ »نكرة؛ إًذا صفة، َوَصَف الـ 

 حتى يجوعون.

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): قال المثال األ ير: طيب... 

ل هذه اآلية [7الحديد:] (ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )؛ تحتاج إلى التأمُّ
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 ؛ َمن يعرهبا؟[7الحديد:] (ڻ 

 : حسب ما قبلها.(فـ)الـ 

 ؟(الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير)

 .(00:16:10@)....... طالب:

مبتدأ؛ ألنه اسٌم عاٍر عن العوامل اللفظية، هو اسم موصول، نعم نعرف  الشيخ:

يكون مبتدأ، مبتدأ مرفوع أو يف محل  (00:14:08@)أنه اسم موصول؛ لكن 

 رفع؟

 يف محل رفع، ألنه مبني، األسماء الموصولة مبنية، م
ٌّ

بتدأ يف محل رفع مبني

 على الفتح.

 ؟(ٴۇ ۋ)

 فعل وفاعل. :طالب

 ؟(ڻ)فعل وفاعل،  الشيخ:

 .(00:16:36@)....... طالب:

 ( حرف عطف.خَ الـ ) الشيخ:

: معطوفة على ُجملة (ڻ): فعل وفاعل، والُجملة (ک)و 

 .[9البقرة:] (چ)

 (ٴۇ ۋ)ما إعراهبا؟  (ڻ)و  (چ)طيب... وجملة 

 ؟(ڻ)
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 .(00:16:58@)....... طالب:

أخَبَر عنهم بأهنم  (ڻ) (ٴۇ ۋ) ؟(ڤ)طيب أين خرب  الشيخ:

 .(00:17:10@)....... طالب:ماذا؟ 

، نأيت (ں ں ڻ)، إًذا فالخرب قوله: (ں ں ڻ)إًذا فالخرب قوله:  الشيخ:

 (چ)، ما إعراب (ڻ) (ٴۇ ۋ)للخرب اآلن؛ لكن دعونا بـ 

 ؟(ڻ)

 جملة فعلية؛ لكن ما إعراهبا؟

 .(00:17:29@). ......طالب:

َّل، صلة الموصول، كل موصول َّل بد له من صلة، وصلته ما بعده؛  الشيخ:

ق بين الصلة والموصول.  وإنَّما ُيفرَّ

 : جملة فعلية صلة الموصول.(چ) .(ٴۇ ۋ)إًذا 

 : جملة معطوفة على الصلة.(ڻ)

 ، اآلن ننظر يف الخرب:(ں ں ڻ)( الخرب، الخرب 00:17:67@)إًذا 

 م جملة؟الخرب مفرد أ

 .(00:18:07@)....... طالب:

 جملة، اسمية أو فعلية؟ الشيخ:

 .(00:18:09@)....... طالب:

 ؟(گ) .(ں ں ڻ)اسمية؛ إًذا مبتدأ وخرب، أين المبتدأ والخرب؟  الشيخ:
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 .(00:18:15@)....... طالب: 

م، و  الشيخ: ر، (ٺ)شبه جملة جار ومجرور، هذا خرب مقدَّ ؟ مبتدأ مؤخَّ

 ؟(ڃڃ)

 لمبتدأ مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة.صفة ل

: خرب المبتدأ، أحسنَت يا أخي، بارك اهلل (ں ں ڻ)والجملة اَّلسمية 

 فيكم!.

، وفيهما يقول ]باب االبتداء[اآلن يمكن أن ننتقل إلى البيت الثاين والثالث من 

 :ابن مالٍك 

ٌل ُمْبَتددددددددددددَدأ َخاْلثَّددددددددددددان  .114  َخَأخَّ

 

نَدددددددى ف ددددددد  َأَسددددددد  ِْ دددددددٌل ا
 اٍر َ ان  َفاب 

ْفَهاٍم النَّْفددُ  َخَقددْد .115 
 َخق ددْس َخَكاْسددت 

 

َ ددددْد   ٌز أخُلددددو الرَّ
ٌُ َنْحددددُو َفددددال   َيُجددددْو

 نِعيد؟ قال: 

ٌل ُمْبَتدددددددددددددددددَدأ َخاْلثَّدددددددددددددددددان    َخَأخَّ

 

نَدددددددى ف ددددددد  َأَسددددددداٍر َ ان    ِْ دددددددٌل ا
 َفاب 

ْفَهاٍم النَّْفدددددُ  َخَقدددددْد  
 َخق دددددْس َخَكاْسدددددت 

 

ٌُ َنْحددددُو َفددددال ٌز أخُلددددو  َ ددددْد  َيُجددددْو  الرَّ

   يف هذْين البيتْين يتكلَّم ابن مالٍك  على نوعْي املبتدأ، يقول: إنَّ املبتدأ

 نوعان:

المبتدأ الذي له خرب: كجميع األمثلة السابقة، كل كالمنا من قبل النوع األخل: 

على هذا النوع )المبتدأ الذي له خرب؛ فلهذا يف كل مثال إًذا نقول: )مبتدأ( نسأل عن 

 ، أين خربه؟خربه

: المبتدأ الذي ليس له خرب؛ بل له فاعٌل أو نائب فاعٍل َسدَّ مسدَّ خالنوع الثاين

 الخرب.
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المبتدأ الذي ليس له خرب، طيب ماذا له؟ له فاعٌل أو نائب فاعٍل النوع الثاين: 

 سدَّ مَسدَّ الخرب، نمثِّل عليه قبل أن نستطرد يف ِذْكر أحكامه وَشْرحه.

 (:أقالٌم محمٌد؟قول: )فمثال ذلك أن ت

 حرف استفهام، وهو حرٌف هامل.: (الهمزة)

(: اسم أو فعل؟ هذا اسم فاعل؛ إًذا فهو اسم، اسم مجرد عن العوامل قالمٌ )

 اللفظية فيكون: مبتدًأ.

؟(، هل أقالٌم محمٌد (؟ )محمٌد ( هنا، ما إعراب )محمٌد ؟(. )أقالٌم محمٌد )

؟( أخربَت عن قائٍم بأنه أقالمٌ يم، )يصح أن تقول: إنه خرب، المعنى ما يستقِ 

(، يعني محمٌد ( يعني: أخربَت عن القائم بأنه )القالم محمد(؟ لو قلت: )محمٌد )

(؛ َّل يستِقيم المعنى؛ ولكن اإلعراب الذي يْذُكرونه محمٌد أخربَت عن قائٍم بأنه )

 ( سدَّ مَسدَّ الخرب.قالمٌ ( فاعل لـ )محمٌد هنا: أنَّ )

 ََ  ( هنا فاعاًل؟ وما الذي َرَفعه؟محمٌد ن ): كيف يكوفإن قل

 (.قالمٌ الذي َرَفعه قولنا: )فالجواب: 

 ََ  ( فِعٌل يرفع الفاعل أم اسٌم؟قالمٌ : )فإن قل

 اسم. فالجواب:

 واَّلسم هل يرفع الفاعل؟

ة الجواب:  أنَّ األصل يف األسماء أهنا َّل تعمل فيما بعدها؛ إَّلَّ األسماء المشتقَّ

ة العاملة عمل فعلها، العاملة عمل فعلها،  ى األسماء المشتقَّ أسماء معيَّنة تسمَّ

وهنا )األوصاف أو الوصف(، ماذا  يها النحويُّون بـ..... لها اسم معيَّن يسمُّ ويسمِّ

 يريدون بـ )الوصف( ويجمعونه على )األوصاف(؟
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ة العاملة عمل فعلها، وهي: اسم الفاعل، واسم   يريدون األسماء المشتقَّ

 لصفة المشبَّهة.المفعول، وا

 وهنا ُأنبِّه على: أنَّ الَوْصف( غير )الصفة(:

 النعت، هذا إعراب. الصفة:

ا الَوْصف: ة العاملة  أمَّ فهذا نوع من أنواع األسماء، ويراد به: األسماء المشتقَّ

 عمل أفعالها.

؟ يقولون: اسم الفاعل  طيب... ماذا يعنون بقولهم: إنَّ الَوْصف اسٌم مشتقٌّ

، اسٌم مشت ، والصفة المشبَّهة اسم مشتقٌّ ، واسم المفعول اسٌم مشتقٌّ : مشتقٌّ أيقٌّ

 (.ضارب(، مثل: )قالمٌ مشقوق، هذه األسماء: اسم الفاعل مثل: )

 (.مشرخب(، )مضرخباسم المفعول مثل: )

 (. جاع(، و)بطل(، و)حسنالصفة المشبَّهة مثل: )

ة يعني: مشقوقة، م شقوقة من أين؟ مشقوقٌة أقول: هذه أسماء مشقوقة، مشتقَّ

 من أفعالها.

( هذا اسم؛ لكن من أين أخذته؟ يقول: اشتققته، يعني: أخذته، أخذناه قالمٌ فـ )

( اسم مأخوذ قالمٌ (؟ هو الذي َقاَم أو الذي يقوم، فـ )قالمٌ (، َمن الـ )يقوم -قاممن )

 (.يقوم -قامَ من )

(؛ فهو يعمل مثل هذا قومي -قام( مأخوذ مشتقٌّ مشقوق من الفعل )قالمٌ وألنَّ )

الفعل، لو اشتققَت قطعة من الثوب؛ فهذه القطعة من الثوب، تأيت مثله 

 .( اللون والصفة مثل الثوب00:24:52@)

ا من األفعال؛ تعمل مثل هذه األفعال، فالثالث  فهذه األسماء ألهنا ُشقَّت َشقًّ
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وهنا  األسماء التي َّل ُتَشقُّ من األفعال، َّل ُتؤَخذ من األفعال، ليس لها أفعال، ويسمُّ

داربـ )األسماء الجامدة( هذه ما تعمل مثل: ) ( هذه قلم(، مثل: )كرس (، مثل: )ج 

 أسماء جامدة ليس لها أفعال، لم ُتَشقُّ من األفعال؛ فلذا ما تعمل.

 (. طيب... ماشي.يقوم -قام( وهو اسم: يعمل مثل )قالمٌ )طيب... فلهذا 

 (.َيْحُسنُ  -َحُسنَ مثل الفعل )( صفة مشبَّهة: تعمل حسنو)

 ( ُأِخَذ من أي فعل؟مضرخب(: هذا اسم مفعول: )مشرخب( و)مضرخبو)

(؟ الـ ُضر َب ( وَّلَّ من )َضَرَب ( مأخوٌذ من )مضرخب(، الـ )مضرخبانتبهوا! )

ا الـ )ُيْضَرُب  -ُضر َب ( مأخوذ من )مضرخب)  -َضَرَب ( فمأخوٌذ من )ضارب(؛ أمَّ

 (.يْضر ُب 

 ( يعني: يرفع فاعاًل.يْضر ُب  -َضَرَب ( يعمل مثل: )ضارب)إًذا فالـ 

ا الـ ) ( يعني: ُيْضَرُب  -ُضر َب ( فهو يعمل مثل: )مشرخب(، والـ )مضرخبأمَّ

 يرفع نائب فاعل.

أقالٌم (، المعنى: ما معنى )أقالٌم محمٌد؟فإذا عرفنا ذلك نطبِّقه على قولنا: )

 (؟محمٌد؟

ا أنَّ المعنى قامَ ( مشقوٌق من )قالمٌ نَّ )؟(؛ ألَأقاَم محمٌد معناها مثل: ) (، إمَّ

(، هذه أقالٌم محمٌد؟؟( أو تعبِّر باسم )َأقاَم محمٌد الدقيق يف َفْرق بين أن تعبِّر بفعل )

 ُفروق دقيقة يتكلَّم عليها البالغيُّون.

ا من حيث المعنى اإلجمالي واإلعراب: هما سواء.  أمَّ

 ؟(:َم محمٌد َأقادعونا ُنعرب األصل وهو الفعل )

 (: حرف استفهام هامل.الهمزة)
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 (: فعٌل ماٍض.قامَ و) 

 (: فاعل.محمٌد و)

 (: فاعل؟ ما يف مشكلة.محمٌد يف مشكلة عندما يقول: )

 ( هذا فعٌل ماضي، هل يصح أن تقول: إنه فاعل؟قامَ طيب... )

 (؟قامَ هل يصح أن تقول: إنه مبتدأ؟ )

 األصل. َّل يصح؛ ألنه ليس اسًما. طيب... انتهينا من

 (:أقالٌم محمٌد؟(، ونقول: )قالمٌ (: )قامَ نُشقُّ من )

 (: حرف استفهام هامل.الهمزة)

(، فاعل قالمٌ (؟ فاعل َرَفعه )محمٌد (؛ إًذا ما إعراب )قامَ (: يعمل مثل )قالمٌ و)

 مرفوع وعالمة َرْفعه الضمة.

ا أنَّ ) ة؛ فيكون مبتدًأ؛ ( اسٌم فَوَقَع هنا اسًما مجرًدا عن العوامل اللفظيقالمٌ إمَّ

بناه وطبَّقنا هذه القواعد َحَدَث هذا األمر، فـ ) (: قلنا: محمٌد ألنَّ هذا األمر عندما ركَّ

 إنه فاعل، لَِم؟

( ألنَّه اسم قالمٌ (، وكلهم فاعل، و)قامَ ( اسٌم مشتقٌّ يعمل مثل فعل )قالمٌ ألنَّ )

تدًأ َّل خرب له؛ وإنَّما له ( مبقالمٌ مجرد عن العوامل اللفظية قلنا: إنه مبتدأ؛ فصار )

 فاعل َسدَّ َمَسدَّ الخرب.

 (:أمشرخٌب العصير؟وكذلك لو قلُت: )

أُ ر َب (، كأنَّك قلت: )ُ ر َب (: هذا اسم مفعول مشقوق من الفعل )مشرخب)

 (.العصير؟
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 حرف استفهام هامل. فلو أردت األصل فالهمزة:

 (: فعٌل ماٍض، وهو مبني للمجهول.ُ ر َب و)

 (:العصيرو)

 َّل.فابل؟ 

 َّل.مفعول به؟ 

ل الفعل ) ( إلى اسم ُ ر َب نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، فبحوِّ

 (:أمشرخٌب العصير؟مفعول، يعني: ُشقَّ منه َوْصًفا، ونقول: )

 (: حرف استفهام هامل.الهمزةفـ )

( نائب فاعل؛ إَّلَّ أنَّ العصير(؛ إًذا فـ )ُ ر َب (: يعمل مثل )مشرخٌب و)

( مجرٌد عن العوامل اللفظية فأعربناه مبتدًأ، 00:29:44@)( هنا اسم؛ ٌب مشرخ)

 أين خربه؟

 ليس له خرب، ماذا له؟ له نائب فاعل َسدَّ مسد الخرب.

 إًذا متى يكون المبتدأ من النوع الثاين؟

 ( بالَوْصف؟00:30:1@)إذا كان َوْصًفا، ماذا الجواب: 

 العاملة عمل فعلها.إن أردت التعريف نقول: األسماء المشتقة 

إن أردَت الحصر تقول: الَوْصف: اسم فاعل، واسم المفعول، والصفة 

 المشبَّهة.

 : فإنَّ ِصيغ المبالغة تدخل يف اسم الفاعل.خإ ا قلنا: اسم الفابل

)اسم فاعٍل، أو اسم مفعوٍل، أو صفًة مشبَّهًة(: فإنه  فإ ا َخَقَع المبتدأ َخْصًفا
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ا بأنه فاعل أو نائب فاعل، ويسدُّ حينئٍذ يكون من النوع الثاين، و  يرتفع ما بعده: إمَّ

 مَسدَّ الخرب.

أن يكون المبتدأ وصًفا. الشرط األخل: إَّلَّ أنه ُيشرتط مع ذلك شرٌط آخر، 

 قررناه.

أْن ُيسَبق هذا الَوْصف باستفهاٍم أو نفي، يقولون: أن  هناك  رٌط آ ر خهو:

 .(أقالٌم محمٌد؟)ٍي يعني: أن ُيسَبق كأمثلتنا: يعتمد هذا الوصف على استفهاٍم أو نف

 .(هل مشرخٌب العصير؟)

 (.ما مسافٌر الرجل)

ل )َأَحَسٌن خجهه؟) ( إلى الصفة المشبَّهة َحُسنَ (، يعني: أحُسَن وجهه؟ ثم حوَّ

 (.أَحَسُن خجهه؟(: )َحسن)

 (.أُ جاٌع  الٌد )

ع الثاين إذا كان: وهكذا، فهذا هو النوع الثاين، خالصته: أنه يكون من النو

 المبتدأ وصًفا معتمًدا على استفهاٍم أو نفي.

إَّلَّ أنَّ اَّلعتماد على استفهاٍم أو نفٍي اشرتطه البصريون ولم يشرتطه الكوفيُّون 

واألخفش؛ الكوفيون واألخفش َّل يشرتطون اَّلعتماد فيجعلون المبتدأ من النوع 

عر وهو الثاين متى ما كان َوْصًفا، سواًء اعتمد أم لم  وا ببيت من الشِّ يعتمد، واحتجُّ

 قول الشاعر:

  بيددددر بنددددو ل ْهددددٍب فدددد  تددددك مل يددددا

 

ت    ْهبدددددد م إ ا الطيددددددر َمددددددرَّ
 مقالددددددة ل 

ي األثر، فيقول: إذا بنو ل ْهب:   من قبائل العرب، وهم معروفون بالِفراسة وتقصِّ

س لك رجٌل من بني لِْهب فال ُتلِغ مقالته؛ بنو لِْهٍب خبيرون، ف ال ُتلِغ مقالتهم تفرَّ
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 لذلك.

 (: بيٌر بنو ل هٍب طيب... قال: )

 (: هذا فِعيل، ويجعلون هنا صفة مشبَّهة. بيرٌ )

 (: مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع، ما الذي َرَفعه؟بنو ل ْهٍب و)

( يف البيت لم يعتمد على نفٍي  بيرٌ (؛ مع أنَّ ) بيرٌ يقول: َرَفعه الصفة المشبَّهة )

على ذلك يدلُّ ذلك على أنَّ الَوْصف يجوز أن يقع مبتدًأ فيرفع ما أو استفهام؛ ف

 بعده وهو لم يعتمد على استفهاٍم أو نفٍي.

( يف بنو ل ْهٍب وردَّ البصريُّون والجمهور اَّلحتجاج هبذا البيت، وقالوا: إنَّ )

ر.  البيت مبتدٌأ مؤخَّ

م، والتقدير حينئٍذ: ) بيرٌ و)  (.بنو ل ْهٍب  بيرٌ ( خربٌ مقدَّ

( فعيً  أنَّ )فالجواب بلى  لك: ( مفرد؛  بيرٌ ( جمع، و)بنو ل ْهٍب فإن قلت: )

يقع خرًبا للجْمع وهو على صيغة المفرد، يعني: أنه يجوز أن يقع خربًا للجمع وهو 

على صيغة المفرد، وهذا وارد يف اللغة يف شواهد كثيرة، ومن ذلك قوله 

 :(ڻ ۀ ۀ ہ) [:4التحريم] :(ڃ)؛ قال 

خرب، وسنعود  (ڦ)َجْمع، و  (وئ)(، ظهيُرخنما قال: ) ؛(ڦ)

 إلى المسألة هذه بعد قليل أيًضا.

ا ابن مالك   فماذا اختار؟ قول البصريين أم قول الكوفيين؟ أمَّ

 ابن مالٍك قال لنا:

ْفَهاٍم النَّْفدددددُ  َخَقدددددْد 
 َخق دددددْس َخَكاْسدددددت 

 

َ ددددْد   ٌز أخُلددددو الرَّ
ٌُ َنْحددددُو َفددددال   َيُجددددْو

ٌُ َخَقْد يَ )   َزه على قِلَّة؟ُجو  ( يعني: َمنَعه أم أجازه بإطالق؟ أو جوَّ
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ة قليلة على المسألة أجازها   َزه على قِلَّة، هذا منهجه، منهجه: أنه إذا أدلَّ جوَّ

على قِلَّة، فلم يمنع ُمطَلًقا كالبصريين، وَّل ُيِجيز ُمطلًقا كالكوفيين؛ وإنَّما ُيِجيز على 

 قِلَّة.

ہ ہ ہ ہ )ن )آزر( أبي إبراهيم: حاكًيا ع طيب.. قال 

 :[46مريم:] (ھ ھھ ھ

 (.أَ : حرف استفهام هامل )الهمزة

ٌب )  ِ (: هذا وْصف، اسم ولم ُيسَبق بعامل لفظي، فماذا يكون إعرابه؟ يكون َرا

مبتدًأ إَّلَّ أنه َوْصف؛ فيكون النوع األول أو الثاين؟ من النوع الثاين، إًذا ما إعراب 

ََ راٌِب )  (؟أن

( ََ (، وقد سدَّ هذا الفاعل مَسدَّ راٌِب : هذا ضمير َرْفع، ما إعرابه؟ فاعل )(أن

 الخرب.

 وقال الشاعر:

 أقدددددددددددداطٌن قددددددددددددوم سددددددددددددلمى

 

 أم ندددددددددددددددددددددددوخا ظعندددددددددددددددددددددددا 

 إن يظعندددددددددددددددددوا فعجيدددددددددددددددددب 

 

 بددددددددددددددي  مددددددددددددددن قطنددددددددددددددا 

 فيه، )أقاطٌن قوم سلمىقال: ) 
َ

( أقاطٌن قوم سلمى( َقَطن يف المكان اللي َبِقي

 يعني: َأَقَطَن قوم سلمى:

 : حرف استفهام هامل.لهمزةفا

 (: اسم فاعل َوْصف، فهو مبتدأ.قاطنٌ و)

 ( خرب أم فاعل؟ فاعل سدَّ مَسدَّ الخرب.قوم سلمىو)

طب... ثم ننتقل إلى البيت الرابع وله صلٌة بما َسَبَق شرحه، وفيه يقول 
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: 

 َخاْلثَّددان  ُمْبَتددَدا َخَ ا اْلَوْصددُف َ َبددرْ .116

 

ْفدددرَ   دددَوْ ا    اد  ط ْبقدددس اْسدددَتَقرْ إ ْن ف ددد  س 

 ما زال يتكلَّم عن المسألة السابقة ويقول: 

 َخاْلثَّددددان  ُمْبَتددددَدا َخَ ا اْلَوْصددددُف َ َبددددرْ 

 

ْفدددَراد  ط ْبقدددس اْسدددَتَقرْ   دددَوْ ا    إ ْن ف ددد  س 

ٌل ُمْبَتَدأ(، وقبل قال: )اْلثَّان  قال: )  (؛ ألنَّ الجملة اَّلسمية مكونة من َخَأخَّ

 ول، والجزء الثاين؛ فهي تعبِّر باألول والثاين.جزأين: الجزء األ

إ ْن ف   (، متى؟ )َ َبرْ ( الذي َوَقع يف البداية )َخاْلثَّان  ُمْبَتَدا َخَ ا اْلَوْصُف قال: )

ْفَراد  ط ْبقس اْسَتَقرْ  َوْ ا    (.س 

حاَّلت الَوْصف المذكور، مع المرفوع بعده،  بيَّن يف هذا البيت 

ده، نعم؛ لكنه مع هذا المرفوع ثالث حاَّلت َذَكَرها أو أشار الَوْصف: يرفع ما بع

 إليها إشارًة يف هذا البيت:

يعني: الجزء األول يتفق مع الجزء الثاين يف  أن يتَّفَقا يف ا فراد: الحالة األُخلى:

 اإلفراد، يعني: األول مفرد والثاين مفرد.

مفرد، هذه الحالة ( محمٌد ( مفرد، و)قالمٌ (: فـ )هل قالٌم محمٌد؟نحو: )

 األولى: أن يتفقا يف اإلفراد.

مثنى(  -: يعني: أن يتفقا يف التثنية )مثنىأن يتفقا يف سوْ ا فراد الحالة الثانية:

 جمع(. -أو يتفقا يف الجمع )جمع

(، هل قالمون المحمدخن(، أو تقول: )هل قالمان المحمدانكأن تقول: )

ين( أن يتفقا يف سوى اإلفراد، يعني: يف التثنية أو الحالة الثانية: أن يتفقا )األول والثا

 يف الجمع.
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أن يختلفا: كيف يختلفان؟ بأن يكون األول مفرًدا، والثاين ليس  الحالة الثالثة: 

ا جمع. ا مثنى، وإمَّ  مفرًدا، أن يكون األول مفرًدا، والثاين إمَّ

 (.هل قالٌم المحمدخن؟(، أو تقول: )هل قالٌم المحمدان؟كأن تقول: )

لَت يف كل حالٍة لعرفَت إعراهبا؛ لكن ننصُّ عليها  هذه ثالث حاَّلت، ولو تأمَّ

كما نصَّ عليها النحويُّون، والبيت السابق نصَّ على أي حالٍة من هذه الحاَّلت 

 الثالث؟ األُولى أم الثانية أو الثالثة؟ يقول:

ََااااَ َْ َداااا َْ ََ ََاْاْل ُبَْتَدَاااااَااَْو َْواْلثَّاااام
ْ

ْ ََ َِااا َُِْفاااِْ ََاااَا  َ ْإب َِْد اااَمْا ْاإلبْفاااَ اِطْ
هل قالمان نصَّ على الحالة الثانية إذا توافقا يف سوى اإلفراد نحو: )ْ

 (.هل قالمون المحمدخن؟(، )المحمدان؟

 طيب... إذا اتفقا يف التثنية أو اتفقا يف الجمع، ماذا يكون اإلعراب؟

( إًذا فالَوْصف خرب َ َبرْ لمتقدم )( اَخاْلثَّان  ُمْبَتَدا َخَ ا اْلَوْصُف يقول ابن مالك: )

ر، فإذا قلت: ) م، والثاين مبتدٌأ مؤخَّ  (:هل قالمان المحمدان؟مقدَّ

 (: حرف استفهام هامل.هلفـ )

ر.المحمدانو)  (: مبتدٌأ مؤخَّ

م.قالمانو)  (: خربٌ مقدَّ

رَت، وتقديم الخرب جائز.هل المحمدان قالمان؟) خاألصل: مَت وأخَّ  ( ثم قدَّ

 ( فكذلك:هل قالمون المحمدخن؟: )وإذا قلَت 

 (: حرف استفهام هامل.هل)

م.قالمونو)  (: خربٌ مقدَّ

ر. المحمدخنو)  (: مبتدٌأ مؤخَّ
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 السؤال: هل يصح يف هذه احلالة أن تكون من النوع الثاني من أنواع املبتدأ؟ 

 ح؟يعن : أن يكون الَوْصف مبتدًأ خالمرفوع بعدها فابل سدَّ مسدَّ الخبر؟ أم ال يص

ل، طيب... إذا قلنا: )  (:هل قالمان المحمدان؟نتأمَّ

، مشتقٌّ من أي فعل؟ انتبهوا ودقِّقوا يف الكالم، )قالمان(:  هذا َوْصف مشتقٌّ

؛ ألين لن أقبل منكم اإلجابات ]اآلجرخمية[ما ننسى ]األلفية[ نحن اآلن ندرس 

 اإلجمالية؛ نريد جواًبا دقيًقا.

 ( هذا مشتق من ماذا؟قالمٌ )

 .(00:44:14@)....... الب:ط

ا قام) الشيخ:  (.يقومان -قامفمشتقٌّ من ) )قالمان((؛ أمَّ

 الفعل سنضع ماذا؟ )قالمان(طيب... لو أردنا أن نضع مكان 

هل يقومان ( أو )هل قاما المحمدان؟(، هل يصح أن تقول: )يقومان( أو )قام)

( المحمدان؟هل يقوم ( )هل قام المحمدان؟(، أم أنك تقول: )المحمدان؟

 واضح؟

( ماذا قامالفعل ))محمد( أنت إذا أردَت اآلن أن تبتدئ بالكالم: اجعل قبل 

 (.قام محمٌد تقول؟ )

 (قام المحمدان( ماذا تقول؟ )المحمدانو)

(؛ قاموا المحمدخن(، ما تقول: )قام المحمٌدخن( ماذا تقول؟ )المحمدخنو)

 فالفعل دائًما ُيفَرد.

 (؟يقومان( أو )قام( هنا )المحمدان قالمانطيب... هل يصح أن نجعل )

هل قالمون َّل يصح؛ ألنه سيؤدِّي إلى أن تثنِّي الفعل وتجمع الفعل )
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 ( وهذا َّل يصح.هل قاموا المحمدخن؟(؟ لو جعلَت الفعل لقلت: )المحمدخن 

( فاعٌل المحمدخنإًذا فهل يصح أن تجعل الخرب مبتدًأ عاماًل عمل الفعل و)

 .مرتفٌع به؟ َّل يصح

 إًذا فليس لك إَّلَّ النوع الثاين من المبتدأ:

ر.المحمدخنفـ )  (: مبتدٌأ مؤخَّ

م.قالمونو)  (: خربٌ مقدَّ

فلهذا نص ابن مالك على هذه المسألة، وأنه َّل يجوز إَّلَّ أن يكون الثاين مبتدًأ، 

 (.َخَ ا اْلَوْصُف َ َبرْ )

ا الحالة الثالثة: إ ا ا تلفا والمرفوع مثنًّى أو جمًعا، : فصار الوصف مفرًدا، أمَّ

( ما نص ابن مالك على هل قالٌم المحمدخن؟( أو )هل قالٌم المحمدان؟مثل: )

ل فيها، هل هي من النوع األول للمبتدأ؟ أو من  هذه ُحكم هذه الحالة؛ لكن نتأمَّ

(، هل يصح أن تجعل الفعل هنا مكان هل قالٌم المحمدان؟النوع الثاين؟ )

 الحالة الثانية: الوصف؟ نعم إذا فهمنا

 (: مبتدأ.قالمٌ )فـ 

 (: فاعل سدَّ مسدَّ الخرب.المحمدانو)

 (:هل قالٌم المحمدخن؟أو )

 (: مبتدأ.قالمٌ )

 (: فاعل سدَّ مَسدَّ الخرب.المحمدخنو)

هل يصح أن نجعل هذه الحالة من النوع األول على التقديم والتأخير؟ فـ 

م، ه (قالمٌ )( مبتدأ، والمحمدخن)  ل يصح؟خرب مقدَّ
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هل المحمدان ( )هل المحمدخن قالٌم؟لو قلنا ذلك لكان أصل الكالم: )

 ( وهذا َّل يصح.قالٌم؟

 إًذا فالحالة الثالثة َّل يصح إَّلَّ أن تكون من النوع الثاين من نوعي المبتدأ.

بِقَيت الحالة األُولى وهي: إذا اتفقا يف اإلفراد، فالَوْصف مفرد وما بعده مفرد، 

( قالمٌ )( هل يصح أن نجعلها من النوع الثاين، فنجعل مكان ٌم محمُد؟هل قالمثل: )

 (؟هل قام محمٌد؟الفعل ونقول: )

 إًذا فيصح أن تكون من النوع الثاين من نوعي المبتدأ.

هل يصح أن تكون من النوع األول للمبتدأ على التقديم والتأخير؟ يصح؛ ألنه 

 (.هل محمدخن قالمون؟ينفع أن تقول: )

؛ فيصح فيها أن تكون من إ ا تطابقا يف ا فراد أنَّ الحالة األخلى:: صةفالخ 

 النوع األول أو الثاين، هذا جواز نحوي.

ح أحد األمَرْين أموٌر بالغية، أنت هل تريد معنى الفعل؟ أم تريد  إًذا قد يرجِّ

 معنى اَّلسم؟

 فيكون من النوع األول.فإن أردَت معنى االسم: 

 فيكون من النوع الثاين. :خإن أردت معنى الفعل

 هذه أمور بالغية؛ لكن حال الجواز النحوي يجوز لك فيها الوجهان.

، يعني: تطابقا يف التثنية، وتطابقا يف إ ا تطابقا يف سوْ ا فراد خالحالة الثانية:

 الجمع: فال تكون إَّلَّ من النوع الثاين.

 والتأخير. فال تكون إَّلَّ من النوع األول على التقديم أخ األخل:

 فال تكون إَّلَّ من النوع الثاين. خإن ا تلفا:
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قبل قليل أنَّ البصريين والكوفيين اختلفوا يف  -يا إخوان-طيب... ذكرنا  

 اشرتاط اَّلعتماد؛ فهل لهذا اَّلختالف أثر وثمرة؟ أم َّل؟

ا قولنا مثاًل: ) ( هذا َوْصف اعتمد أم لم يعتمد؟ لم يعتمد، قالٌم محمٌد ننظر: أمَّ

( أم َّل يصح؟ هذه الجملة قالٌم محمٌد ا لم يعتمد؛ لكن هل يصح أن نقول: )هذ

 صحيحة أم خاطئة؟

هذه الجملة صحيحة باتفاق عند البصريين وعند الكوفيين؛ إَّلَّ أهنم يختلفون 

 يف التخريج )يف اإلعراب(:

: َّل يجعلون هذا المثال من الصورة فالبصريون ال ين يشترطون االبتماد

النوع الثاين(؛ بل يجعلونه من النوع األول من المبتدأ على التقديم  الثانية )من

 والتأخير:

ر.محمٌد فـ )  (: مبتدأ مؤخَّ

م، وتقديم الخرب جائز.قالمٌ و)  (: خرب مقدَّ

: يجعلون هذه الجملة من النوع الثاين، خالكوفيون ال ين ال يشترطون االبتماد

ول؛ ألنَّ المشهور عن الكوفيين والمشهور عنهم أهنم َّل يجعلوهنا من النوع األ

م الخرب جعلوه من  أهنم َّل ُيِجيزون تقديم الخرب إَّلَّ يف أضيق الحاَّلت، فإذا تقدَّ

 النوع الثاين للمبتدأ، هذا المشهور عنهم.

 (:ممنوٌع التد ينطيب... فنحو )

( فهي من هذا الموضوع، ُيمنَعُ  -ُمن عَ (: مفعول، هذا اسم مفعول من )ممنوع)

 ( هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ٌع التد ينممنو)

 هي صحيحة عند الجميع؛ إَّلَّ أهنم يختلفون يف التخريج واإلعراب:
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 : يجعلون:فالبصريون خالجمهور

ٌر.التد ين)  (: مبتدٌأ مؤخَّ

ٌم.ممنوعٌ و)  (: خرٌب مقدَّ

يجعلوهنا من النوع الثاين للمبتدأ؛ ألهنم َّل يشرتطون  خبند الكوفيين:

 اَّلعتماد:

 (: مبتدأ.ممنوعٌ فـ )

 (: نائب فاعل سدَّ مسد الخرب.التد ينو)

إًذا فاَّلختالف يف مثل هذه الجملة ثمرته لفظية أم إعرابية تقديرية تخريجية؟ 

 هذه إعرابية ليست لفظية.

ُب لكن مثل: ) ( يعني: مجتهٌد الطالبان( أو )قالٌم المحمدان( أو )مجتهٌد الُط َّ

 إذا اختلفا.

 ( هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ انقالٌم المحمد)

 .(00:53:06@)....... طالب:

 عند البصريين خاطئة، وعند الكوفيين صحيحة: الشيخ:

 : ألهنم يجعلون:بند الكوفيين صحيحة

 (: مبتدًأ.قالمٌ )

 (: فاعل سدَّ مَسّد الخرب؛ ألهنم َّل يشرتطون اَّلعتماد.المحمدانو)

: هل يصح َحْمل هذه الجملة على وعند البصريين الذين يشرتطون اَّلعتماد

 النوع الثاين من المبتدأ؟
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َّل؛ إًذا َّل يصح إَّلَّ أن تكون من النوع األول، وإذا كانت من النوع األول َّل  

 ( وهذا خطأ.الطالبان قالمتكون إَّلَّ على التقديم والتأخير؛ فيكون األصل )

 إًذا فللخالف ثمرة يف نحو هذه األمثلة.

 بن مالك: وقول ابن مالك لسهل

َ ْد  ٌز أخُلو الرَّ
ٌُ َنْحُو َفال   َخَقْد َيُجْو

َ ْد ) ٌز أخُلو الرَّ
 (.يفوٌ -فاٌ(: هذا َوْصف من )َفال زٌ (. )َفال 

َ ْد و) ( مفرد أو جمع؟ جمع؛ إًذا اختلفا، فهذا المثال يصح أو َّل يصح أخُلو الرَّ

َ ْد ) ٌز أخُلو الرَّ
 (؟َفال 

 َّل يصح.بند البصريين: 

 صحيٌح مطلًقا. يين:خبند الكوف

قد يصح، قد يجوز، يعني: يجوز قلياًل، يعني: لو استعمله  خبند ابن مالك:

اإلنسان قلياًل، لو استعمله الشاعر يف أبيات قليلة من ِشعره، لو استعمله الناثر يف 

َف كتاًبا من مائتي صفحة، ثالثة مائة صفحة، واستعمل هذا  كالم قليل، إنسان ألَّ

ليلة، نقول: هذا لم يخرج من الصواب إلى الخطأ، لم يخرج إلى األسلوب مرات ق

 الضعف؛ ألنه استعمله قلياًل.

لكن لو استعمل هذا األسلوب كثيًرا هذا خطأ عند البصريين، وخطأ عند ابن 

 مالك:

 : َّل ُيجيزونه أبًدا َّل قلياًل وَّل كثيًرا.فالبصريون

 : ُيجيزه على قِلَّة.خابن مالك

 ونه مطلًقا.ُيجيز خالكوفيون:
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 :واآلن يمكن أن ننتقل إلى البيت الخامس، وفيه يقول اإلمام/ ابن مالك 

ا.117  َخَرَفُعدددددددوا ُمْبَتدددددددَدًأ باالْبَتدددددددد 

 

 َكدددددددَ اَك َرْفدددددددُع َ َبدددددددرٍ بْالُمْبَتدددددددَدأ 

بيَّن يف هذا البيت رافع المبتدأ ورافع الخرب، يعني: العامل الذي يرفع المبتدأ  

 ، فنحن نقول يف اإلعراب: مبتدٌأ مرفوع.والعامل الذي يرفع الخرب

 ونقول: خربٌ مرفوع.

( تفهم مباشرة أنَّ الكأس مرفوعيعني: أنَّ هناك شيًئا َرَفعه، يقول: ) مرفوع

 هناك رافًعا َرَفَعه.

إذا قلنا: )مبتدٌأ مرفوٌع وخرب مرفوٌع(؛ فهناك عامٌل َرَفعه، ما العامل الذي يرفع 

 الخرب؟ المبتدأ والعامل الذي يرفع

  يف املسألة أقوال نْذُكُرها َسْرًدا وال يهمنا التفصيل فيها: فرافع املبتدأ فيه

 قوالن:

 :أنَّ رافعه اَّلبتداء. القول األخل 

  :أنَّ رافعه الخرب.خالقول الثاين 

االبتداء أنَّ رافعه اَّلبتداء: هذا عامل معنوي شرحناه من قبل:  القول األخل:

اَّلسم يف ابتداء الجملة يجعل العربي يرفعه، اَّلسم إذا : وقوع بامل معنوي يعن 

َوَقَع يف أول الجملة هذا يدعو العربي إلى أن يرفعه، هذا اَّلبتداء، فهو عامٌل معنوي 

 وليس عاماًل لفظيًّا.

والذين قالوا: إنَّ رافع المبتدأ هو الخرب نفسه: فجعلوا عامل المبتدأ لفظيًّا 

 )وهو الخرب(.

 لبصريين وهو: أنَّ العامل اَّلبتداء.فالقول األول ل
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 والقول الثاين هو للكوفيين وهو: أنَّ رافع المبتدأ الخرب. 

ا الخبر فما رافعه؟  يف َرْفعه ثالثة أقوال: أمَّ

أنه اَّلبتداء كذلك، اَّلبتداء عند هؤَّلء َرَفَع المبتدأ وَرَفع الخرب  القول األخل:

 مًعا.

 أ نفسه َرَفع الخرب.أنه المبتدأ، المبتد خالقول الثاين:

 أنه اَّلبتداء والمبتدأ مًعا، اَّلبتداء والمبتدأ مًعا َرَفَعا الخرب. خالقول الثالث:

 إذ قال: وأرجح هذه األقوال هو ما اختاره ابن مالٍك 

ا  َخَرَفُعددددددددددوا ُمْبَتددددددددددَدًأ باالْبَتدددددددددددد 

 

 َكدددددددَ اَك َرْفدددددددُع َ َبدددددددرٍ بْالُمْبَتدددددددَدأ 

ل سيبويه، وقول جماهير النحويين قديًما هذا هو قول جمهور البصريين، وقو 

أنَّ المبتدأ مرفوٌع باالبتداء؛ فهو مرفوٌع بعامٍل معنوي، خالخبر مرفوٌع وحديًثا: 

 بالمبتدأ.

 فإن قلت: هل لهذا الخالف أثر وثمرة؟

ا من حيث اللفظ:فنقول:  فال أثر له وَّل ثمرة؛ ولكن أثر ذلك يف الوصول  أمَّ

 للنحوية والقياسات:

 ين قالوا: إنَّ رافع المبتدأ هو اَّلبتداء: فإهنم جعلوا العامل حينئٍذ معنويًّا.فالذ

 والذين جعلوه الخرب: جعلوا العمل لفظيًّا.

طيب... والتعريف الذي َذَكْرناه ويذُكُره أغلب النحويين قديًما وحديًثا للمبتدأ 

فنا، وشرحنا على وهو: )أنَّ المبتدأ: اَّلسم العاري عن العوامل اللفظية( هذا تعري

ذلك، هذا التعريف جاٍر على أي األقوال؟ على أنَّ العامل يف المبتدأ: اَّلبتداء؛ ألنَّ 

 المبتدأ هو: العاري عن العوامل اللفظية ألنَّ عامله معنوي.
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نا اآلن؛ ألنَّ الخالف هذا يهتم به المتخصصون؛  ولهذا القول أدلة كثيرة َّل هتمُّ

حون يف مسائل أخرى، فيختلفون يف قوة ألنه سيستِفيدون منه بعد ذ لك عندما يرجِّ

 القياس واألصول.

هذا ما يتعلَّق يف شرح أبيات هذا الدرس، بعده يمكن أن نعود أو نفتح المجال 

 وقٌت أيًضا.
َ

 لألسئلة قبل أن نعود لبقية األمثلة، وقضية قد أطرحها إن َبِقي

 .(01:01:07@)....... سؤال:

( التي إنَّ بًعا قولهم ضعيف؛ لكن قالوا: لهذا نظائر مثل: )قالوا...... ط الشيخ:

( التي ترفع المبتدأ وتنصب الخرب، يعني: كانتنصب اَّلسم وترفع الخرب، ومثل: )

َف قولهم؛ ألنَّ ) ( كانعِمَلت عمَلْين يف شيئين؛ فهذا عِمَل عمَلْين يف شيئين، وُضعِّ

وعمَلْين؛ لكن اَّلبتداء عاماًل  ( عوامل لفظية فهي قوية يمكن أن تعمل عملإنَّ و)

 معنويًّا، وَّل َيرَقى الفرع إلى األصل، الفرع َّل بد أن ينحط عن األصل درجة.

 .(01:02:03@)....... سؤال:

( أليس محمديقول: َذَكْرنا الَوْصف المشتق وهو: المشقوق من فِعله: ) الشيخ:

ا؟ ألنَّ ) َد ( من )الَحْمد( فهو مشتقٌّ من )مفعَّل( )محمدَوْصًفا مشتقًّ ( َيحَمُد  -َحم 

دفهو ) َد ( فيكون مأخوذ من )محمَّ ُد  -حمَّ  (.ُيحمِّ

 :-كما درْسنا-( هنا يف أمثلتنا َعَلم، والَعَلم محمًداأنَّ ) الجواب بلى  لك:

 .ا أن يكون منقوًَّل  إمَّ

 .ا أن يكون مرتجاًل  وإمَّ

غة، كان مستعمل يف يعني: أنه ُأِخَذ من استعماٍل سابٍق يف الل ما معنى منقول؟

( قبل أن يكون علًما ماذا كان؟ محمداللغة يف باب آخر ثم أَخْذته وجعلته َعَلًما، فـ )
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ْدَتهكان اسم مفعول، )  ُده -حمَّ د( فأنا )ُأحمِّ د( وهو )محمِّ (، فهو يف األصل محمَّ

 اسم مفعول، ولو استعملته على ذلك كان َوْصًفا؛ ألنه اسم مفعول.

من اسم المفعول وجعلناه َعَلًما اسًما لهذا الشخص انتقل  لكن بعدما نقلناه

 من الَوْصفية إلى الَعَلمية، مرحلة حينئٍذ ُيقال: َعَلم، ما ُيقال: َوْصف.

 .(01:03:38@)....... سؤال:

ألنَّ هذه الجملة لم يُجْز عندهم أن ُتحَمل على النوع الثاين لعدم وجود  الشيخ:

 أو ُتحَمل على النوع األول للمبتدأ؟ اَّلعتماد؛ فهل نقول إهنا خطأ

نقول: َّل، قبل أن نقول خطأ ننظر: هل ُتحَمل على النوع األول على التقديم 

والتأخير؟ أو َّل ُتحَمل؟ ما ُتحَمل، عندهم ما ُتحَمل؛ فقالوا: خطأ؛ فلهذا مثَّل ابن 

 مالك يف هذا المثال بالذات.

عتمد؟ غير معتمد؛ لكن هل يمنع ( معتمد وَّلَّ غير مقالٌم محمٌد لكن يف نحو )

 البصريون هذه الجملة والوصف غير معتمد؟

نعم، هم يمنعون أن تكون من النوع الثاين لعدم اَّلعتماد؛ لكن َّل يخطِّئوهنا 

ج على النوع األول؛ فلهذا َقَصَد ابن مالك التمثيل هبذا المثال.  ألهنا ُتخرَّ

 .(01:05:00@)....... طالب:

 َّل تجوز. (01:05:01@) الشيخ:

 .(01:05:05@)....... سؤال:

 (.أين  الٌد ساكٌن؟) الشيخ:

 .(01:05:13@)....... سؤال:

 َّل، كل أدوات اَّلستفهام أسماء إَّلَّ )الهمزة، وهل(. الشيخ:
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 .(01:05:21@)....... سؤال:

 َّل، َسَبَقه عامل َّل؛ لكن يف عامل َعِمَل فيه وهو ساكن. الشيخ:

 .(01:05:35@)....... سؤال:

َّل ليس مبتدًأ ألنه ظرف، منصوب على الظرفية إَّلَّ أنه مبني، لو أَتْيَت  الشيخ:

( فتنصب ألنه اليوَم  الٌد ساكنٌ ( كنت تقول: )اليوممكانه بظرٍف ُمعَرب مثل: )

 (؟أين( أو )اليومَ ظرف، أين العامل يف الظرف سواًء )

 .(01:06:03@)....... طالب:

ر اليوم إلى اليوم( ألنَّ )اليومطيب دعونا يف ) الشيخ: ( ليس له الصدارة، أخِّ

( اسم عامل وَّلَّ غير ساكن(: )ساكن(، نأيت إلى ) الٌد ساكٌن اليومَ مكانه األصلي )

 (.يْسُكنُ  -َسَكنَ عامل؟ عامل ألنه َوْصف يعمل عمل )

َكن هو الذي َوَقَع يف اليوم( هي التي عملت يف )ساكنإًذا فـ ) (، أليس السَّ

مَت )اليوم) يف هذا ( الٌد ساكنٌ ) (؟اليوم) ( 01:06:38@)(؛ اليوم( إَّلَّ أنك قدَّ

م على عاملِِه، ما يف إشكال إَّلَّ أنَّ  م على عامله جواًزا، و)اليوم)أن يتقدَّ ( أين( تقدَّ

م على عامله وجوًبا.  ظرٌف تقدَّ

 ما يف. سؤال؟

، يلال [1يوسف:] (ۀ ۀ ہ ہ): طيب... قال 

 ؟(ۆئ)محمد أعرب! 

 .(01:07:08@)....... لب:طا

ني، مبتدٌأ يف محل رفع، أين 01:07:15@) الشيخ: ( مبتدأ، هذا الذي يهمُّ

 خربه؟
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 .(01:07:21@)....... طالب: 

 (ۀ ۀ ہ ہ)خرب، يعني: من النوع األول،  :(گ) الشيخ:
 .[1يوسف:]

 ، أين المبتدأ وخربه؟[38الربد:] (ۓ ۓ ڭ)طيب... 

 .(01:07:39@)....... طالب:

 :[38الربد:] (ۓ ۓ ڭ)( 01:07:41@) شيخ:ال

ر. :(ٻ)  مبتدٌأ مؤخَّ

 حرف جر.ال م:  :(ۓ ۓ)والخرب 

 : اسم مجرور، وهو مضاف.(ڌ)و 

 : مضاٌف إليه.(ٻ)و 

م.(ۓ ۓ)و   : خرب مقدَّ

ر. :(ٻ)و   مبتدأ مؤخَّ

 :[1المطففين:] (ڭ ۇ)

 بأنه..... (ڭ): مبتدأ، أين خربه؟ أخَبَر عن الـ (ڭ)

 .(01:08:20@). ......طالب:

الخرب هنا شبه جملة جار  ،(ۇ)؛ إًذا فالخرب (ۇ) الشيخ:

 .(ۇ)ومجرور 
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 ، أبرب![263البقرة:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ)

بأنه..... انتبه أي  (ڤ)مبتدأ، والخرب: أخرب عن الـ  (ڤ): (ڭ ڭ)

، أخرب عن [263البقرة:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ)الخرب! 

 تدأ.مب (ڤ)؛ فالـ (ں)بأنه  (ڤ)الـ 

 : خرب.(ں)و 

 صفة. :[263البقرة:] (ڭ ڭ)و 

 .(ڤ)معطوف على  :(ڭ)

 : خرب.(ں)

 حرف جر. :(ڤ)

 : اسم مجرور.(ۆئ)

 فعل مضارع، أين فاعله ومفعوله؟ :(ڇ) :[263البقرة:] (ۆ ۈۈ)

 أين التابع؟ والمتبوع؟ (ۆ ۈۈ)

 .(01:09:39@)....... طالب:

ل الفاع ،(ەئ) (ۆئ)يعني: يتبع الـ  (ۆ ۆ) الشيخ:

 .(ەئ)

 الضمير. (ۆ)والمفعول: 

 جملة فعلية أو اسمية؟ (ۆ ۈۈ)طيب... 
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 .(01:10:00@)....... طالب: 

 ؟(ۆ ۈۈ)ما إعراب هذه الجملة الفعلية  الشيخ:

 .(01:10:04@)....... طالب:

صفة؛ ألهنا بعد نكرة  :[263البقرة:] (ۇ ۆ ۆ ۈۈ) الشيخ:

 .[196البقرة:] (ۆئ)

 (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)
 .[75لحج:ا]

 .(01:10:21@)....... طالب:

ًبا-لفظ الجاللة  (ٻ) الشيخ: لفظ  -مع لفظ الجاللة تقول: لفظ الجاللة تأدُّ

 الجاللة مبتدأ، والخرب؟

 .(01:10:30@)....... طالب:

ما نوع الخرب هنا؟  (چ ڇ ڇ ڇ)الخرب جملة  الشيخ:

 جملة اسمية أو فعلية؟

 .(01:10:41@)....... طالب:

 فعل، والفاعل؟ (چ)علية ف الشيخ:

 .(01:10:45@)....... طالب:

چ ڇ ڇ )، والمفعول به؟ (ٻ)( يعود إلى ُهوَ ) الشيخ:

 ؟(ڇ
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 .(01:10:53@)....... طالب:

 .(يصطفي رسال) الشيخ:

 :(پ پ پ ڀڀ)طيب... 

 .(ڌڌ)بأهنا.... فالخرب  (ڱ): مبتدأ، أخرب عن الـ (ڱ)

 ؟(ې ې)طيب... لفظ الجاللة 

 .ليهمضاف إ طالب:

 ؟(پ ڀڀ)مضاف إليه، و  الشيخ:

 .(01:11:24@)....... طالب:

 ؟(ڌڌ)خرب أو ظرف  (ڌڌ) الشيخ:

 .(01:11:28@)....... طالب:

ظرف، وهو مضاٌف بعد المضاف إليه، وشبه الجملة الخرب، وسيأيت  الشيخ:

 الكالم بالتفصيل على وقوع شبه الجملة خربًا.

 (.اهلل الشمس خالقمر آيتان من آياتطيب... )

 .(01:11:47@)....... طالب:

 مرفوع وعالمة رفعه األلف. الشيخ:

 (:من آيات اهلل)

 (: حرف جر.من)

 (: اسم مجرور.آياتو)
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 ولفظ الجاللة: مضاف إليه. 

 ( مفرد أم جملة أم شبه جملة؟من آيات اهلل)

 شبه جملة، ما إعراب شبه الجملة هنا؟

 .(01:12:16@)....... طالب:

 جملة ُتعَرب مثل الجملة:شبه ال الشيخ:

 إن وقعت بعد نكرة: فـ )صفة(.

 وإن وقعت بعد معرفة: فـ )حال(.

 ما إعراهبا؟

 .(01:12:33@)....... طالب:

 (.الشمس خالقمر آيتان من آيات اهلل) الشيخ:

 .(01:12:42@)....... طالب:

 (.آيتانصفة؛ ألهنا وقعت نكرة، بعد ) الشيخ:

 ( صفة.من آيات اهلل(، فـ )من آيات اهلل(: موصوفتان بأهنما )آيتان)

(؟ تصير خرب، لو جعلتها لـ الشمس خالقمر( لـ )من آيات اهللتريد أن تجعل )

( هاتان الـ الشمس خالقمر آيتان( صارت خربًا؛ لكن المعنى هنا )الشمس خالقمر)

 ( هذا المعنى الظاهر.من آيات اهلل( موصوفتان بأهنما )آيتان)

 ، َمن الذي ما أعرب؟ اتفضل![5:الربد] (وئ وئ ۇئ ۇئۆئ)

 .(أولئك األغالل يف أعناقهم) ( ما قبلها01:13:29@)

 .(01:13:35@)....... طالب:
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 اسم، فعل، حرف؟ (ڄ) الشيخ:

 .(01:13:39@)....... طالب:

 اسم، ما إعرابه؟ الشيخ:

 .(01:13:41@)....... طالب:

 .....بأهنم (ڄ)مبتدأ. انتهينا، أين خربه؟ أخرب عن  الشيخ:

 .(01:13:45@)....... طالب:

 خرب، طيب... أعرب الخرب. (وئ ۇئ ۇئۆئ)إًذا  الشيخ:

 .(01:13:51@)....... طالب:

 ؟(وئ)وَّلَّ  (ڄ)خرب ماذا؟  (ۇئ ۇئۆئ)مبتدأ، و  الشيخ:

 .(01:14:00@)....... طالب:

 .(ڄ)خرب  (وئ ۇئ ۇئۆئ)، و (وئ)يعني: خرب  الشيخ:

ْحَساُن َأْن َتْعُبَد اهللَ »طيب... 
 أعرب.«  َكَأنََّك َتَراهُ اْ  

 .(01:14:20@)....... طالب:

ْحَسانُ » الشيخ: ْحَسانُ »: مبتدأ، وأين الخرب؟ أخرب عن «اْ   َأْن َتْعبَُد »بأنه  «اْ  

 :«اهللَ 

 : هذا حرف مصدري ناصب للمضارع.«َأنْ »

ََ »والفاعل مسترت تقديره  ،«َأنْ »: فعل مضارع منصوب بـ «َتْعُبَد »و   «.أن

ل يف «ْن َتْعُبَد اهللَ أَ » : خرب مفرد أم جملة أم شبه جملة؟ وأنت تعرف؛ لكن تأمَّ
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 الجواب. 

 .(01:14:49@)....... طالب:

 ، عبادة اهلل، يعني: مفرد أو جملة أو شبه جملة؟«َأْن َتْعُبَد اهللَ » الشيخ:

ل «َأْن َتْعُبَد اهللَ »مفرد، طيب   ؟نعم مفرد اسم، هذا اسم صريح أم اسم مؤوَّ

ل.  هذا اسم مؤوَّ

 .(01:15:11@)....... طالب:

 : حرف.«َأنْ »نعم،  الشيخ:

 : فعل مضارع، والفاعل هو اسم.«َتْعُبَد »

 لكن إذا جمعتها على بعض ماذا تكون؟

 (:من آيات اهللتكون اسًما، مثل: )

 (: حرف جر.من)

 (: اسم.آياتو)

 ولفظ الجاللة: اسم.

 لة.( على بعض: شبه جممن آيات اهلللكن )

 (:محمد قالمٌ )

 (: اسم.محمٌد )

 (: اسم.قالمٌ و)

مفردة لها أحكام،  (01:15:40@)( على بعض: جملة، محمد قالمٌ لكن )

 فإذا اجتمعت قد يكون لها ُحكم آخر.



 

 
e 

g h 

f  47 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 .(01:15:46@)....... طالب:

لته؛ لكن إذا قلنا: أين الخرب؟01:15:48@)نعم،  الشيخ:  ( هي التي أوَّ

 (؟ببادتك اهللأم ) «َأْن َتْعُبَد اهللَ »

هو اَّلسم « َأْن َتْعُبَد اهللَ »، هذا هو الخرب، هذا هو اَّلسم، «َأْن َتْعُبَد اهللَ »الخرب: 

ا ) ل(؛ أمَّ  ( فاسم صريح.ببادتك)اسم مؤوَّ

 .(01:14:20@)....... سؤال:

ل أو المصدر  الشيخ: ما يف، َّل ليست جملة؛ هذا مفرد، نقول: واَّلسم المؤوَّ

ل هو م ل خربٌ يف محل رفع.المؤوَّ ل، نقول: والمصدر المؤوَّ  صدر مؤوَّ

 .[90يوسف:] (ک ک ک ک گگ)طيب... أخيًرا: 

 .(ې): مبتدأ، خربه (ڑ)

 :(ک گگ)

 : اسم إشارة مبتدأ.(ې)

 خرب. :(ڱ)و 

 ماذا َعَطَفت؟ (ڱ) (و)وحرف العطف 

 .(01:16:51@)....... طالب:

 .(ک ک)على جملة  (ک گگ)عطفت جملة  الشيخ:

 هذه جملة اسمية ما إعراهبا؟ (ک ک)ب... و طي

 .(01:17:03@)....... طالب:
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ک ک )ما إعراب هذه الجملة؟  (ک ک)َّل هذه جملة اسمية  الشيخ: 

 .(ک

 .(01:17:17@)....... طالب:

 هذه مقولة القول مفعول به؛ فهي يف محل نصب. الشيخ:

لَّم عن الفرق بين هذه األمثلة أخذت باقي الوقت، وَّل...... كنت أريد أن أتك

العامية والدعوة إلى العامية، والشعر العامي؛ لكن يظهر أنَّ الوقت ضيق عن ذلك، 

 نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء اهلل.

 واهلل أعلم....

 خصلَّى اهلل خسلَّم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين

 .(00:14:08@)....... طالب:

 الشيخ:

( مضرخب( )يقوم -قام( )قالمٌ ( )محمٌد ( )محمٌد أقالٌم ) (00:14:08@)

 (ُيْضَرُب  -ُضر َب ( )يْضر ُب  -َضَرَب ( )ضارب)

(@1:22:3 ) 

(@00:14:08)  

 .(00:14:08@)....... طالب: 

 الشيخ:

 .(01:01:07@)....... سؤال:

 الشيخ: 



 

 
e 

g h 

f  49 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 

 

 

 الدرس احلادي والعشرون 
﷽ 

 

نا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبي

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

م من  فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، فهذه الليلة الثانية من شهر المحرَّ

يف هذا الجامع المبارك جامع  وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى  سنة ثالثين

 ]الدرس الحادي -بحمد اهلل-الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد 

 .ألفية ابن مالك[ "]يف شرح خالعشرين[ 

لنا ولكم وللجميع التوفيق واإلخالص يف كل األقوال  ونسأل اهلل 

أن يغفر لنا، وأن يتقبَّل منَّا، وأن يهدينا، وأن  واألعمال، ونسأل اهلل 

 يتولَّى أمورنا ووالِدينا ووَّلة أمرنا وعلمائنا إنه على كل شيٍء قدير.

أسمائه الُحسنى وصفاته الُعلى أن يحفظ ب كما نسأل اهلل 

المسلمين يف كل مكان، وأن يتولَّى أمرهم، وأن يجرب كسرهم، وأن ينصرهم على 

 أعدائهم وأن يحفظهم إنه على كل شيٍء قدير.

ونُخصُّ بالدعاء إخواننا المستضعفين يف فلسطين يف غزة فنسأل اهلل 

 أن يرحم موتاهم أن يثبِّت أقدامهم، وأن ينصرهم على عدوهم، و
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أن ُينزل  ويكفي جرحاهم ومرضاهم، وأن يتولَّى أمرهم، ونسأله  

غضبه ورجسه على أعدائه اليهودي وَمن خلفهم إنه على كل شيٍء قدير، وَّل 

 ُيعجزه شيء يف األرض وَّل يف السماء.

 فاهلل حسُبنا وحسيبهم... اهلل حسُبنا وحسيبهم.... اهلل حسُبنا وحسيبهم.

، وقد شرحنا يف هذا ]االبتداء[م يا إخوان موصوًَّل على باب ما زال الكال

ر من أبيات هذا الباب،  الباب خمسة أبيات، ونستكمل الليلة إن شاء اهلل ما تيسَّ

 بعد ذلك: فقال ابن مالٍك 

مُّ اْلَفال دددَدهْ .118
 َخاْلَخَبدددُر اْلُجدددْزء اْلُمدددت 

 

َدهْ    َكددددددداهلل َبدددددددرُّ َخاألََيددددددداد ي َ ددددددداه 

 ْفددددَرَدًا َيددددأت   َخَيددددأت   ُجْمَلددددهْ َخمُ .119 

 

َْ َلددددهْ   ددددْيَق
ي س  َيددددًة َمْعنَددددى الَّدددد    َحاخ 

ددداُه َمْعنَدددى اْكَتَفدددى.120   َخإ ْن َتُكدددْن إيَّ

 

ددددد  اهللُ َحْسدددددب   َخَكَفدددددى   ب َهدددددا َكنُْطق 

ٌ  َخإ نْ .121  ددددُد َفددددار   َخاْلُمْفددددَرُد اْلَجام 

 

ن   
ْيرٍ ُمْسدددددَتك   ُيْشدددددَتقَّ َفْهدددددَو ُ خ َضدددددم 

ْنددددُه ُمْطَلَقددددس َحْيددددُث َتدددد َ .122  ٌَ  َخَأْبر 

 

ددددد َ    َمدددددا َلدددددْيَس َمْعنَددددداُه َلدددددُه ُمَحصَّ

 َجدر  .123 
 َخَأْ َبُرَخا ب َظدْرٍف أْخ ب َحدْرف 

 

ْيَن َمْعنَددددددى َكددددددال ٍن َأخ  اْسددددددَتَقرْ    َندددددداخ 

َمددداٍن َ َبدددَرا.124  ٌَ  َخالَ َيُكدددْوُن اْسدددُم 

 

دددددددْد َفدددددددَأْ ب َرا   َبدددددددْن ُجثَّدددددددٍة َخإ ْن ُيف 

 :يقول  

مُّ اْلَفال دددددَدهْ 
 َخاْلَخَبدددددُر اْلُجدددددْزء اْلُمدددددت 

 

َدهْ    َكددددددداهلل َبدددددددرُّ َخاألََيددددددداد ي َ ددددددداه 

مُّ تعريف الخرب، يقول: الخرب هو ) يف هذا البيت يْذُكر  
اْلُجْزء اْلُمت 

(: هو الجزء الذي يتم الفائدة، فائدة ماذا؟ فائدة المبتدأ، فالخرب هو: الجزء اْلَفال َدهْ 

ت فائدة المبتدأ فَثمَّ الخرب، سواٌء كان الخرب بعد الذ ي ُيتمُّ فائدة المبتدأ، فحيث تمَّ

 النَّْظم العلُم نافعٌ (، )اهلل ربُّنا(، )محمٌد مجتهٌد المبتدأ مباشرة كقولنا: )
ْ

(، وكمثالي

َدهْ (، )اهلل َبرُّ وهما قوله: )  (:َخاألََياد ي َ اه 
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 دأ.مبتلفظ الج لة: (: اهلل َبرُّ )

 (.َبرُّ ( بأنه )اهللوأخرب عن )

( ما باله؟ اهلل(. )َبرُّ ( لفظ الجاللة َّل يتمُّ معناه يف الجملة حتى تقول: )اهللإًذا فـ )

 (.َبرُّ )

 ( اهللدليٌل واضٌح على أنَّ ) ( يريد النَِّعم نَِعم اهلل َخاألََياد يثم قال: )
 ( بعباده.َبرُّ )

َدهْ (؟ )األََياد ي)( ما بال َخاألََياد ي)  (.َ اه 

َدهْ إًذا فـ ) َدهْ ( هي الخرب؛ ألنَّ معنى المبتدأ تمَّ بقولك: )َ اه   (.َ اه 

(: محمٌد اليوَم مسافرٌ أو كان الخرب بعيًدا عن المبتدأ )بينهما فاصل( كقولك: )

ا )مسافر( بأنه )محمدأخربَت عن ) ( فهو ظرف زمان فَصْلَت به بين اليوم(؛ أمَّ

 والخرب. المبتدأ

فها اهلل خحرسها-الكعبة وكقولك: ) ( مبتدأ، الكعبة(: فـ )قبلة المسلمين - رَّ

(، وما بينهما قبلة المسلمين(: الخرب )قبلة المسلمين( بأهنا )الكعبةوأخربَت عن )

 جملة دعائية معرتضة.

 نه.إًذا فالخرب هو: الجزء الذي ُيتم فائدة المبتدأ، سواًء كان بعده أو كان بعيًدا ع

(، لماذا ما قال: اْلَخَبُر اْلُجْزء( هذه عبارة علمية )اْلُجْزءكلمة )فإن ق يل: 

 (؟اْلُجْزء( مثاًل، لماذا قال: )االسم)

 .(00:06:37@)....... طالب:

ألنَّ الخرب ليس كالمبتدأ؛ المبتدأ يشرتط فيه اَّلسمية، المبتدأ يجب أن  الشيخ:

ون فعاًل وَّل حرًفا وَّل جملًة وَّل شبه جملة؛ يكون اسًما، َّل يكون شيًئا آخر َّل يك
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 فلهذا قلنا يف تعريف المبتدأ هو: اَّلسم العاري عن العوامل اللفظية. 

لكن الخرب: الخرب َّل ُيشرتط فيه أن يكون اسًما، قد يكون اسًما وقد يكون غير 

قد يكون اسًما وقد يكون جملًة فعلية أو اسمية؛ فلهذا قال:  -كما سيأيت-ذلك 

 ( ليشمل كل ذلك.ُجْزءالْ )

 :ثم قال 

 َخُمْفددددددَرَدًا َيددددددأت   َخَيددددددأت   ُجْمَلددددددهْ 

 

َْ َلددددهْ   ددددْيَق
ي س  َيددددًة َمْعنَددددى الَّدددد    َحاخ 

 الخرب: ) 
ْ

(، ُمْفَرَداً ( يعني: الخرب يأيت )َخُمْفَرَدًا َيأت  َذَكَر يف هذا البيت نوَعي

 (، الخرب نوعان:ُجْمَلهْ ( الخرب )َخَيأت  )

 الخرب المفرد. النوع األخل:

 الخرب الجملة. خالنوع الثاين:

العلُم (، )محمٌد نبيُّنا(، )اهلل ربُّنا(، )محمٌد مجتهٌد كأن تقول: ) فالخبر المفرد:

 (:الطالب مجتهٌد يف درخسه(، )نافعٌ 

 (: مبتدأ، أين الخرب؟الطالب)

 (، مفرد أم جملة؟ مفرد.مجتهٌد )

(، فهنا أيًضا مجتهدب الخرب )( جار ومجرور متعلِّقان يف درخسهوقولنا: )

 الخرب مفرد.

 (:الخطَّان متقاطعانطيب... ولو قلَت: )

 (: مبتدأ، والخرب؟الخطَّان)

 (، مفرد أم غير مفرد؟ مفرد.متقاطعان)

 ( فالخرب )عفيفاٌت( مفرد أم غير مفرد؟ مفرد.المسلماُت بفيفاٌت وإذا قلت: )
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 (:الكعبة قبلة المسلمينوإذا قلَت: )

 (:قبلة المسلمينمبتدأ، والخرب؟ ) (:الكعبة)

 (: خرب مرفوع، وهو مضاف.قبلة)

 (: مضاٌف إليه.المسلمينو)

 إًذا ما المراد بالمفرد هنا؟

ة استعماَّلت  أي: ما ليس جملًة وَّل شبه جملة؛ ألنَّ مصطلح )المفرد( له ِعدَّ

، مصطلح )المفرد( -على ما أظن-يف النحو، نبَّهنا على ذلك مرتين من قبل 

ستعمل يف النحو على أكثر من معنى، فأشَهر استعماَّلته يف النحو: أن ُيراد يُ 

( مثنى، محمدان( مفرد، و)محمدبالمفرد: ما ليس مثنًّى وَّل جمًعا، فـ )

 ( جمع.محمدخنو)

وله استعماَّلت أخرى، من استعماَّلته: أن ُيراد بالمفرد ما ليس جملة وَّل شبه 

 .]االبتداء[جملة كما يف باب 

]النداء[ ُيراد بالمفرد: ما ليس مضاًفا وَّل شبيًها بالمضاف كما يف باب وقد 

 .]ال النافية للجنس[وباب 

ويبِين ذلك: بمعرفة مرادفه، عندما ُيْذَكر المرادف ُيعَرف المراد بالمفرد، عندما 

 تقول: )الخرب مفرد وجملة(؛ إًذا فالمراد بالمفرد: ما ليس جملة وَّل شبه جملة.

: )الُمناَدى ُيبنى إذا كان معرفًة مفرًدا، وُينَصب إذا كان مضاًفا -مثاًل -وإذا قلَت 

 (.00:10:59@)أو شبيًها بالمضاف، أو نكرة 

 : ما ليس مضاًفا وَّل شبيًها بالمضاف، وهكذا.إً ا فالمراد بالمفرد

 ( سواٌء كانت هذه الجملة فعلية أم كانت اسمية:ُجْمَلهْ ( الخرب )َخَيأت  )
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العلُم (، )اهلل يرحم بباده(، )اهلل يرحمناكقولنا: )لية الواقعة  بًرا: الجملة الفع 

 (.محمٌد يقوم( أو )محمٌد قام(، وكقولك: )ينفع أهله

 (:اهلل يرحمناطيب... فقولنا: )

 (.يرحمنا( بأنه )اهلل(: مبتدأ، وأخربنا عن )اهلل)

 (؟يرحمنا( ما إعراب الخرب )يرحمناالخرب: )

 مرفوع، أين فاعله ومفعوله؟(: فعٌل مضارع يرحم)

 .(00:12:07@)....... طالب:

ا ) الشيخ:  (؟اهلل( هذه عائدة إلينا أم إلى )نا)( يرحمنا)( يف ناأمَّ

إلينا، نحن راحمون أم مرحومون؟ مرحومون، يعني: فاعلون أم مفعولون؟ 

 مفعولون.

تقديره  ( مفعول به يف محل نصب؛ فأين الفاعل؟ الراحم: ضمير مسترتناإًذا فـ )

 (؛ ألنَّ الفاعل يجب أن يكون بعد الفعل وَّل يكون قبل الفعل.اهللهو يعود إلى )

ثم نقول: والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول خرب المبتدأ، وهكذا 

 يف البواقي.

 (:محمٌد قامويف قولك: )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 ( مفرد أم جملة؟قام(، )قاموالخرب: )

 فعٌل ماٍض، أين فاعله؟ فاعله َّل بد أن يكون بعده. (قامجملة؛ ألنَّ )

(، ثم جملة من الفعل الظاهر محمٌد ضميٌر مسترت تقديره )هو( يعود إلى )
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 (، والفاعل مسترت )هو(: جملة فعلية خرب المبتدأ يف محل رفع.قام)

(، اهلل فضله كبيرٌ (، )اهلل  أنه بظيمٌ والجملة اَّلسمية الواقعة خربًا مثل: )

 (:اهلل  أنه بظيمٌ (، فقولنا: )محمٌد أبوه كريمٌ (، )نفعه كبيرٌ  العلم)

( يف هذه الجملة اهلل(؟ َّل؛ أخربنا عن ) أنه(: مبتدأ، وأخربنا عن اهلل بأنه )اهلل)

 (؟ َّل.بظيمٌ بأنه )

(،  أنه بظيمٌ (؛ يبقى الخرب: ) أنه بظيمٌ ( يف هذه الجملة بأنه )اهللأخربنا عن )

 (؟ظيمٌ  أنه بما إعراب الخرب )

 ( مضاٌف إليه.ه(: مبتدأ، وهو مضاف و) أنه)

(: خرب المبتدأ يف محل  أنه بظيمٌ (، والجملة اَّلسمية ) أنه(: خرب )بظيمٌ و)

 رفع.

: ََ ( أنَّ الخرب َخُمْفَرَدًا َيأت   َخَيأت   ُجْمَلهْ قول ابن مالٍك هنا: ) فإن قل

 يت شبه جملة.(، مفرد وجملة، ومعنى ذلك: أنَّ الخرب َّل يأ00:14:39@)

هذا َفْهٌم صحيح؛ فالخرب إنَّما يكون مفرًدا وجملًة وَّل يكون شبه فنقول: 

 جملة.

: ََ الرحمة (، و)محمٌد بندك(، و)محمٌد يف الدارفما تقول يف نحو ) فإن قل

 ( بأنه....محمدٍ ( أخربنا عن )محمٌد يف الدار(، فقول: )فوق العدل

 .(00:15:28@)....... طالب:

 ( بأنه....محمدٍ خربًا مشهور يف الجملة، أخربنا عن ) أريد الشيخ:

 )يف الدار(. طالب:

( جار ومجرور شبه جملة، يف الدار(، هذا )يف الدار) الشيخ:
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( بند(، و)بندك( بأنه )محمدٍ فأخربنا عن ) (محمٌد بندك( )00:15:41@)و 

( مضاٌف إليه، وأضاف المكان والزمان شبه جملة؛ كظرف مكان، وهو مضاف و)

 ( شبه الجملة:00:15:54@)ألنَّ 

 .الجار والمجرور 

 وظرف الزمان وظرف المكان. 

 ألم تقع شبه الجملة يف هذه األمثلة أخباًرا؟

وسيأيت -إن َوَقعت يف الظاهر أخباًرا؛ ولكن يف الحقيقة محذوف  الجواب:

كالًما على وقوع الخرب شبه جملة يف البيت الحادي عشر إن شاء اهلل، سنُرجئ 

إَّلَّ أنَّ  -م عليه إلى البيت الحادي عشر، فإن شاء اهلل سنصل ليس هذا الدرسالكال

ابن مالٍك توقَّف عند الخرب المفرد والخرب الجملة فَذَكَر شيًئا من أحكامهما، ثم 

 تكلَّم على وقوع الخرب شبه جملة؛ فننظر يف األحكام التي َذَكَرها ابن مالٍك 
 للخرب الجملة والخرب المفرد.

 :إًذا فاخلرب نوعان 

 .ا مفرد  إمَّ

 .ا جملة  خإمَّ

 ثم تكلَّم ابن مالٍك أوًَّل: على الخرب المفرد أم الخرب الجملة؟

 تكلَّم أوًَّل على الخرب الجملة، ثم سيتكلَّم على الخرب المفرد فقال:

 َخُمْفددددددَرَدًا َيددددددأت   َخَيددددددأت   ُجْمَلددددددهْ 

 

َْ َلددددهْ   ددددْيَق
ي س  َيددددًة َمْعنَددددى الَّدددد    َحاخ 

دددددداُه َمْعنَددددددى اْكَتَفددددددىخَ    إ ْن َتُكددددددْن إيَّ

 

ددددد  اهللُ َحْسدددددب   َخَكَفدددددى   ب َهدددددا َكنُْطق 

ُد َفار  ٌ هذه أحكام الخرب الجملة، ثم قال: )  ( هذا الخرب المفرد َخاْلُمْفَرُد اْلَجام 
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 عاد إليه، ماذا َذَكَر من أحكام الخرب الجملة؟

َيًة َمْعنَ ( الخرب )َيأت  قال: ) َْ َلهْ ُجْمَلْه َحاخ  ْيَق
ي س  ( هذه َخإ ْن َتُكنْ (، )ى الَّ  

( يعني: وإن تكن هذه الجملة هي المبتدأ يف المعنى؛ فُيكتفى هبا عن إيَّاهُ الجملة )

 الرابط.

ا أن يكون هو المبتدأ يف المعنى، أو  معنى ه ْين البيتين: أنَّ الخرب الجملة: إمَّ

ا أن تكون ه ي المبتدأ يف المعنى؛ إَّلَّ أنَّ المبتدأ َّل، هذه الجملة الواقعة خربًا: إمَّ

جاء بلفظ وهي جاءت بلفظ؛ لكنهما يف المعنى شيٌء واحد تماًما، ليس يف المعنى 

( قول : أنا مسلمٌ اإلجمالي، َّل؛ يف المعنى الحقيقي هما شيٌء واحد، كأن تقول: )

 (؟؟؟؟ ماذا ُقلَت؟أنا مسلمٌ ( )00:19:05@)

 (:لمٌ قول : أنا مسفأقول لك اآلن: )

 (:أنا مسلمٌ (، فـ )أنا مسلمٌ (: مبتدأ، والخرب؟ )قول فـ )

 (: مبتدأ.أنا)

 (.قول ( خرب )أنا مسلمٌ (: خرب، والجملة اَّلسمية هذه )مسلمٌ و)

( الخرب هنا هو المبتدأ؛ إَّلَّ أنَّ المبتدأ جاء بلفظ وهو أنا مسلمٌ ( هو )قول )

ما يكون إذا كان المبتدأ بمعنى (؛ وذلك إنَّ أنا مسلمٌ (، والخرب جاء بلفظ )قول )

(، كأن تقول: ُنْطق( أو )ك م (، أو )قول الحديث، يعني: الكالم مثل كلمة )

ُنْطق   ( أو )ُنطق  : حسب  اهلل( ما األمر الذي َنَطْقَت به؟ )ُنْطق (، )قول : أنا مسلمٌ )

ك م : ال ( تقول: ) اهللال إله إالَّ ( الذي قلته )ك م : ال إله إالَّ اهلل( أو )اهللُ َحْسب  

 (:إله إالَّ اهلل

 (: مبتدأ.ك م فـ )
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(: الخرب، وهي المبتدأ يف المعنى؛ فلهذا َّل ُيشرتط وجود ال إله إالَّ اهللوجملة ) 

رابط بين الخرب والمبتدأ، َّل ُيشرتط أن يوجد يف جملة الخرب رابط ضمير يعود إلى 

بين المبتدأ والخرب؟ ألنَّ المبتدأ هو المبتدأ، لماذا َّل ُيشرتط وجود رابط يربط 

 الخرب؛ فال يحتاج حينئٍذ إلى رابط.

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) :ومن ذلك قوله 
ڍ )آخر دعائهم ماذا كان؟ آخر الدعاء هو لفًظا  (آخر دعواهم)؛ [10يونس:]

هذه جملة  (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)فـ  ،(ڌ ڌ ڎ ڎ

لخرب للمبتدأ؛ مبتدأ، وليس بينهما رابط، ما يف ضمير يعود من ا (ڇ ڍ)

 ألنَّ الخرب هو المبتدأ يف المعنى.

 إً ا:

 لم تحتج إلى رابط.فإ ا كانَ الجملة الخبرية ه  المبتدأ يف المعنى : 

 فإهنا تحتاج إلى رابط.خإ ا لم تكن الجملة الخبرية ه  المبتدأ يف المعنى : 

يَ بقوله: ) والرابط هو الذي أراده ابن مالك  ًة َمْعنَى َخَيأت   ُجْمَلْه َحاخ 

َْ َلهْ  ْيَق
ي س  َيةً ( يعني: )الَّ    ( ضميًرا عائًدا إلى المبتدأ لنفس معناه، يعني:َحاخ 

 .إن كان المبتدأ مذكر: فالضمير مذكر 

 .وإن كان المبتدأ مؤنث: فالضمير مؤنث 

 .إن كان مثنى، إن كان جمع: لنفس معناه 

 (:اهلل  أنه بظيمٌ : )-مثاًل -فتقول 

 الجاللة.(: مبتدأ لفظ اهلل)
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(: خرب، َّل بد من وجود رابط، أين الرابط بين الجملة الخربية  أنه بظيمٌ و)

 (. أنهوالمبتدأ؟ الضمير يف )

( يعني: يحتوي على ضمير هنٌد أبوها كريمٌ (، و)محمٌد أبوه كريمٌ وإذا قلت: )

 مناسب، َّل بد.

خربية ( فأين الرابط بين الجملة المحمٌد يقوم( أو )محمٌد قاموإذا قلَت: )

 والمبتدأ؟

(، فالضمير هو( يعني: )محمٍد قامهو الضمير المسترت، فالضمير المسترت يف )

 المسترت موجود أم غير موجود؟

موجود؛ ألنَّ المسترت موجود إَّلَّ أنَّه ممنوع من الظهور، نبَّهنا على ذلك من 

هور قبل: إذا قلت: )مسترت( يعني: أنه موجود لكن مغطًّى، كونه ممنوع من الظ

 وُمغطَّى َّل يعني أنه غير موجود.

 قد يكون الرابط ضميًرا )وهذا هو األكثر( كما مثَّلنا.

وقد يكون الرابط اسم إشارة: يوجد يف الخرب اسم إشارة ُيِشير إلى المبتدأ 

 :[26األبراف:] (لباس التقوى ذلك خير): كقوله 

 ؟(لباس التقوى): مبتدأ، ما باله (لباس التقوى)

 : اسم إشارة مبتدأ.(ٻ): فـ (ىت يت)بأنه  (لباس التقوى) أخرب عن

 .(لباس التقوى): خرب (ىت يت)، وجملة (ٻ): خرب (ں)و 

 ( كاآلية السابقة، والربط باسم اإلشارة قليل.محمٌد ه ا مجتهٌد وتقول: )

 :خمن الرخابط: تكرار المبتدأ بلفظه
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ٺ  ڀ ڀ)، [2،1الحاقة:] (ۓ ڭ ے ۓ): كقوله  

 .، وأكثر ما يكون ذلك يف أسلوب التعظيم والتفخيم[2،1القاربة:] (ٺ

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، أين الخرب؟ :(ے)

؟ (ۓ ڭ)، طيب... ما إعراب الخرب وهو قوله: (ۓ ڭ)الخرب: قوله: 

: هذا اسم استفهام َّل بد له من إعراب، و (ٺ)( هذا استفهام، ما اسمك؟)

؟ هذه جملة اسمية؛ لكن (ۓ ڭ)اسم َّل بد له من إعراب، ما إعراب  (ے)

 أجب جواب كامل. (ۓ ڭ)أين المبتدأ والخرب؟ 

هي: يوم القيامة، أجب لو أردَت أن ُتِجيب، طبًعا السؤال َّل ُيطَلب به  (ے)

؟ أجب (ے)الجواب؛ ُيطَلب به التفخيم والتعظيم؛ لكن لو أردَت أن ُتِجيب ما 

 جواًبا كاماًل.

 ن الجواب:يوم القيامة، أعرب اآل (ے)ستقول: 

 : مبتدأ.(ے)

 (: الخرب.يوم القيامةو)

؟ تقابل (ے): مبتدأ يف الجواب، ماذا ُتقابل يف السؤال ما (ے)

 ؟(ے)أو  (ٺ)

يف السؤال ما إعراهبا؟ نفس إعراب الجواب: مبتدأ  (ے)؛ فـ (ے)

ر.  مؤخَّ

( يف الجواب: خرب، وهو المسئول عنه، المجهول الذي ُسِئَل يوم القيامةو)
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 ؛ ألنه هو لفظ اَّلستفهام.(ٺ)يقابل  سؤال؟اذا ُيقابل يف العنه، م

م وجوًبا؛  ؟(ٺ)؟ هذا اسم اَّلستفهام (ٺ)إًذا ما إعراب  هذا خرب مقدَّ

 ألنَّ أسماء اَّلستفهام لها الصدارة.

ر، والجملة  (ۓ ڭ)إًذا  م ومبتدأ مؤخَّ هذه جملة اسمية مكونة من خربٍ مقدَّ

 المبتدأ األول، ما الرابط بينهما؟ما إعراهبا؟ خرب  (ۓ ڭ)اَّلسمية 

 تكرار المبتدأ بلفظه.

 الد! ما كأْن تقول: ) سؤال:خقد ُيؤَتى به ا األسلوب ل ير التفخيم، مجرد ال

ا أحد  الد؟ ( هذا  الٌد! ما  الٌد؟(؟؟؟ ) الدمعنى ) (00:27:35@)( لمَّ

 لسابق.اإلعراب كاإلعراب ا ( الٌد! ما  الٌد؟مجرد استفهام، ما يف تفخيم )

الخرب يف كلمة عامة يدخل  خقد يكون الرابط بموًما يف الخبر يد ل فيه المبتدأ:

محمٌد المبتدأ يف عمومها، وهذا أكثر ما يكون يف أسلوب المدح والذم كقولك: )

 (:ن ْعم الرجل

(: هذا فعٌل ماٍض؛ ن ْعمَ (: )ن ْعم الرجل(: مبتدأ، وأخربَت عنه بأنه )محمٌد فـ )

( نعم فعٍل ماٍض، وأين فاعله؟ فاعله 00:28:30@)جامد  لكنه فعل ماضٍ 

(، ما الرابط بين المبتدأ محمٌد ، وهي خرب )( جملة فعلية: فعل وفاعلالرجل)

 (؟ن ْعَم الرجل( والجملة الخربية )محمد)

 (.الرجل( يدخل يف عموم )ٌيد( ألنَّ )رجلالعموم الموجود يف )
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 إً ا فالرخابط حينئٍ : 

 ا ضميٌر: وه  ذا أكثر ما يكون.إمَّ

 .ا اسم إشارة  وإمَّ

 .ا تكرار اللفظ: وأكثر ما يكون يف التفخيم والتعظيم  وإمَّ

 .أو عموٌم يدخل فيه المبتدأ 

 طيب... هذا ما عناه ابن مالٍك بقوله:

َْ َلهْ   َخَيأت   ُجْمَلهْ  ْيَق
ي س  َيًة َمْعنَى الَّ    َحاخ 

 َخإ ْن َتُكْن إيَّاهُ 

( يعني: َّل اْكَتَفى ب َهالخربية هي المبتدأ يف المعنى )يعني: وإن تكن الجملة ا

 (.َكنُْطق   اهللُ َحْسب  (، )َكنُْطق   اهللُ َحْسب   َخَكَفىتحتاج إلى رابط، مثل: )

 بعد ذلك: ثم قال ابن مالٍك 

ٌ  َخإ نْ  ددددددددُد َفددددددددار   َخاْلُمْفددددددددَرُد اْلَجام 

 

ن   
ْيرٍ ُمْسدددددَتك   ُيْشدددددَتقَّ َفْهدددددَو ُ خ َضدددددم 

ْنددددددُه ُمْطَلَقددددددس َحْيددددددُث َتدددددد َ خَ   ٌَ  َأْبر 

 

ددددد َ    َمدددددا َلدددددْيَس َمْعنَددددداُه َلدددددُه ُمَحصَّ

ُد َذَكَر يف هذْين البيتين شيًئا من أحكام الخرب المفرد، قال: )  َخاْلُمْفَرُد اْلَجام 

ل الضمير.َفار  ٌ ( من ماذا؟ يقول: )َفار  ٌ (! )َفار  ٌ (، )َفار  ٌ   ( من تحمُّ

ا؛ )( يَخإ ْن ُيْشَتقَّ ) ن  عني: وإن يكن الخرب المفرد مشتقًّ
ْيرٍ ُمْسَتك  ( َفْهَو ُ خ َضم 

ل ضميًرا مستكنًّا فيه.  يعني: يتحمَّ
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  يف هذا البيت َذَكَر ابن مالك  حتمُّل اخلرب املفرد للضمري فقال: إنَّ اخلرب

 فرد:قال: إنَّ اخلرب امل -وعرفنا املراد باملفرد: ما ليس مجلة وال شبه مجلة-املفرد 

 .ا أن يكون: اسًما جامًدا  إمَّ

 .ا ا أن يكون: اسًما مشتقًّ  خإمَّ

ر ما معنى )جامد( وما معنى )مشتق(؟  ثم بيَّن ُحكم كل نوع؛ لكن دعونا نتذكَّ

 ما معنى )مشتق(؟

 .(00:31:34@)....... طالب:

اسم فاعل، واسم المفعول، والصفة المشبَّهة، واسم التفضيل، يعني:  الشيخ:

وصاف العاملة عمل فِعلها، األسماء المشتقة العاملة عمل فِعلها، يريد األ

األوصاف العاملة عمل فِعلها، يعني: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة 

المشبَّهة، واسم التفضيل، هذه أسماء؛ إَّلَّ أنَّها أسماء تعمل عمل فِعلها: ترفع 

 الفاعل مثل الِفعل.

ُد و) ُد اْلَجا( المراد بـ )اْلَجام  (: ما ِسوى ذلك، يعني: التي لم تؤَخذ من فِعل م 

، أرض،  جار، أسدوتعمل عمل الِفعل، يعني: ما ِسوى هذه األربعة كقولك: )

 (.سماء، حمار، باب، قلم، مفتاٌح 

فتاح) فتاح(، يعني: كلمة )َفَتَح ( لها فِعل وَّلَّ ما لها فِعل؟ لها فِعل )م  ( اسم م 

 أو اسم تفضيل؟فاعل أو مفعول أو صفة مشبَّهة 

(، هو مشتق؛ لكن مشتّق عامل عمل َفَتَح ( اسم مشتقٌّ من )مفتاٌح َّل؛ فكلمة )

 فِعله أم مشتقٌّ غير عامل عمل فِعله؟

 .(00:32:59@)....... طالب:
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ة العاملة عمل فِعلها،  (00:33:00@)غير عامل، َّل  الشيخ:  األسماء المشتقَّ

 وهي األربعة.

 يقول:

ل ضميًرا.فإن كان الخبر جامًدا  : فإنه َّل يتحمَّ

ا: ل ضميًرا، يعني: يرفع ضميًرا مسترتًا. خإن كان الخبر المفرد مشتقًّ  فإنه يتحمَّ

 (:محمٌد قالمٌ فإذا قلَت: )

 (: مبتدٌأ.محمٌد فـ )

 (.قالمٌ والخرب: )

( خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة قالمٌ ( مشتق أم جامد؟ مشتق؛ إذ )قالمٌ و)

 ( يرفع فاعاًل.قامَ غير عامل عمل فِعله؟ عامل؛ فِفعله ) وهو اسم فاعل، عامل أم

( إَّلَّ أنَّ الفاعل محمٌد قالٌم هو( )قالٌم هو( أين فاعله؟ مسترت تقديره )قالمٌ و)

 ( استرت فيه.هو)

أنك يمكن أن تظهره، يعني: تجعله اسًما ظاهًرا، كأْن  خالدليل بلى  لك:

 (:بوهمحمٌد قالٌم أ( ثم )محمٌد قام أبوهتقول: )

 (: مبتدٌأ.محمٌد فـ )

 (: خربٌ مفرد.قالمٌ و)

 (؟أبوه( ما إعراب )محمٌد قالٌم أبوه(، )أبوهو)

(: اسم فاعل يعمل عمل فِعله، يعني: ضع فِعله مكانه لتعرف إعراب ما قالمٌ )

 ( كيف رَفَعه؟ لماذا رَفَعه؟قالمٌ (؟ )أبوه( فاعل، ما الذي َرَفَع )أبوهبعده: فاعل، )



 

 
e 

g h 

f  65 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 قٌّ يعمل عمل فِعله.ألنه اسم مشت

( انتبهوا يا إخوان! هي واضحة؛ لكن ُأنبِّه عليها، محمٌد قالٌم أبوهفإذا قلت: )

ل محمٌد قالٌم أبوه( حينئٍذ يف هذا المثال )قالمٌ (، )محمٌد قالٌم أبوهإذا قلت: ) ( تحمَّ

 ضميًرا مسترتًا أم َرَفَع اسًما ظاهًرا؟

ل ضميًرا يف نحو قولك: قلنا: َّل، َرَفَع اسًما ظاهًرا، ما يتح ل؛ لكن يتحمَّ مَّ

( أين نائب الفاعل؟ مسترت محمٌد مضرخٌب (، أو )هو( أي: )محمٌد قالمٌ )

 (.مضرخٌب هو)

(، هو( يعني: )حسنٌ ( أو )بطٌل (: صفة مشبَّهة، أو ) جاعٌ (، )محمٌد  جاعٌ أو )

ل محمٌد أفضل هو من ٌيدٍ ( يعني: )محمٌد أفضل من ٌيدٍ أو ) (: فهذه تتحمَّ

 الضمائر.

 : أنك يمكن أن ُتظهر هذا الفاعل وتجعله اسًما ظاهًرا.خالدليل بلى  لك

ٌة عاملٌة عمل فِعلها.خالسبب يف  لك:   أهنا أسماٌء مشتقَّ

ل ضميًرا، كقولك: )  (:محمٌد أسٌد فإن كان الخرب المفرد جامًدا: فهو َّل يتحمَّ

 (: مبتدٌأ.محمٌد )

 مسترت؟ ما يف، لماذا؟(: خرب، هل يف هذا الخرب ضمير أسٌد و)

 ألنه ليس عاماًل عمل الفعل؛ فال يطلب فاعاًل.

 (:ه ا مفتاٌح وكقولك: )

 (: مبتدأ.ه ا)

 (: خرب.مفتاٌح و)
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 (:محمٌد أ  وكقولك: ) 

ل ضميًرا.أ  فـ )  (: خرب وهو جامد؛ فال يتحمَّ

ُد َفار  ٌ فهذا معنى قول ابن مالك: )  ل ضميًرا.( يعني: َّل يتحمَّ َخاْلُمْفَرُد اْلَجام 

ا؛ )َخإ ْن ُيْشَتقَّ ) ن  ( يعني: وإن يكن اسًما مشتقًّ
ْيرٍ ُمْسَتك   (.َفْهَو ُ خ َضم 

:  طيب... بعد أن عرفنا أنَّ

ل ضميًرا.المفرد الجامد:   َّل يتحمَّ

: ل ضميًرا. خالمفرد المشتقُّ  يتحمَّ

 .نقول: إنَّ يف المسألة خالًفا، ورأي ابن مالك هو أوسط هذه اآلراء وأوجهها

ل ضميًرا مطلًقا. خقال الكوفيون:  إنه يتحمَّ

ا، هذا باتفاق، أو كان جامًدا  خقال البصريون: ل ضميًرا إذا كان مشتقًّ إنه يتحمَّ

 «.وجاهٌة قوية»بمعنى المشتق، ولقول البصريين: 

 طيب... ُنِعيد األقوال بسرعة:

ا. الكوفيون قالوا: ل الضمير مطلًقا، جامًدا أو مشتقًّ  يتحمَّ

ل إذا كان جامًدا بمعنى  بصريون قالوا:خال ا، ويتحمَّ ل إذا كان مشتقًّ يتحمَّ

 المشتق، مثل ماذا؟

( هنا جامد ليس بمعنى المشتق؛ فال جدارٌ (: فـ )ه ا جدارٌ قال: إذا قلت: )

ل ضميًرا.  يتحمَّ

( محمد هو األسد(: ماذا تريد أن تقول؟ تقول: )محمٌد أسٌد لكن إذا قلت: )

 ( هذا الحيوان؟!محمدوالحيوان األظافر، تقول: ) (00:38:51@) صاحب
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( هنا محمٌد أسٌد (، )محمٌد  جاعٌ إًذا ماذا تريد أن تقول؟ ُتريد أن تقول: )

ل؛ ألنه بمعنى )  (. جاعٌ يتحمَّ

( ه ا أسٌد ( فقلَت: )أسًدا(، رأيَت حيواًنا )أسد( تريد )ه ا أسٌد لكن لو قلت: )

ل؛ فقول البصريين   ُيراعي المعنى فُيناسب بالغة العرب.هذا جامد َّل يتحمَّ

ل.  وابن مالك قال: إن كان جامًدا: َّل يتحمَّ

ل. ا: يتحمَّ  وإن كان مشتقًّ

 وقول الكوفيين: َّل وجاهة له.

 وقول البصريين: هو األقوى والمتَّجه.

 وقول ابن مالك: هو القول الوسط.

 :ثم قال 

ْنددددددُه ُمْطَلَقددددددس َحْيددددددُث َتدددددد َ  ٌَ  َخَأْبر 

 

ددددد َ َمدددددا َلددددديْ    َس َمْعنَددددداُه َلدددددُه ُمَحصَّ

ْنهُ يف هذا البيت لطيفة جميلة من لطائف اللغة العربية، يقول: )  ٌَ ( يعني: َخَأْبر 

ل يف نحو قولك: ) ( هذا ضمير هو(. )قالٌم هو( أي: )محمٌد قالمٌ الضمير المتحمَّ

 مسترت، يقول: يجب أن يرُبز يف موضع واحد وهو:

ْنددددددُه ُمْطَلَقددددددس َح  ٌَ  ْيددددددُث َتدددددد َ َخَأْبر 

 

ددددد َ    َمدددددا َلدددددْيَس َمْعنَددددداُه َلدددددُه ُمَحصَّ

  :اخلرب املفرد 

 .)ا أن يجري على صاحبه )على مبتدأه  إمَّ

 .)ا أن يجري على غير مبتدأه )على غير صاحبه  وإمَّ

كما َذَكْرنا من -فالضمير يسترت وَّل يربُز  فإن جرْ بلى صاحبه )بلى مبتدأه(:

 .-قبل
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 ه )بلى ِير صاحبه(، جرْ بلى   ء آ ر:خإن جرْ بلى ِير َمن هو ل 

 فحينئٍذ يجب أن ُتربز هذا الضمير ليتبيَّن المعنى.

 (:محمٌد قالمٌ كالم غير واضح؛ لكن بالمثال يتَّضح. لو قلنا: )

(؛ إًذا فالخرب جرى على َمن هو له، جرى محمد): خرب، خرب لَمن؟ لـ (قالمٌ )

محمٌد (؛ تقول: )هو( ما تقول: )محمٌد قالمٌ )(. ما يف إشكال، خالص محمدٍ على )

 (.قالمٌ 

 (:األستا  محمٌد ُمكر مهلو قلت: )

محمٌد ( بأنه )األستا (، أخربَت عن )محمٌد ُمكر مه( ما باله؟ )األستا )

 (:ُمكر مه

 (: مبتدأ.األستا )

( الخرب ُمكر مه)(، هنا محمٌد )(، َمن الُمكِرم؟ محمٌد ُمكر مهوالخرب: جملة )

 ؟(الُمكر م)(؟ َمن األستا )أم جرى على  (محمٌد )جرى على 

 .(00:42:26@)....... طالب:

 (؛ إًذا جرى على صاحبه وَّلَّ جرى على غير صاحبه؟محمٌد ) الشيخ:

 .(00:42:30@)....... طالب:

( هو الُمكِرم؟ خالص، أخربَت عن محمٌد )جرى على صاحبه، أليس  الشيخ:

 ( وَّلَّ َّل؟ إًذا جرى على صاحبه.كر مالمُ ( هو )محمٌد (، و)الُمكر م( بأنه )محمٌد )

( ُمكر مههذا المعنى؛ ُأِريد أنَّ ) (00:42:50@)طيب... لو قلت: َّل َّل، 

(، األستا  محمٌد ُمكر مه(، )األستا ( خرب )ُمكر مه(؛ ألنَّ )األستا )

 (، هذا ُيمكن.األستا ( لـ )ُمكر مه) (00:43:03@)
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(، محمٌد )( هنا: خرب لـ ُمكر مه(: )كر مهاألستا  محمٌد مُ لكن حينئٍذ إذا قلُت: )

 (.األستا (؟ )األستا )( أو محمٌد والُمكِرم على المعنى الذي ُتِريده أنت حينئٍذ )

( وَّلَّ على غير صاحبها؟ على الُمكر م)( جرت على صاحبها ُمكر مطب هنا )

( واألستا  محمٌد ُمكر ُمه هغير صاحبها، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تقول: )

 فتربز الضمير؛ فيتبيَّن المعنى.

 (.األستا )( الُمكر م)(: صار األستا  محمٌد ُمكر مه هوقلت: ) فإذا

( ُمكِرم محمٌد )(: هذا المعنى المعتاد، يعني: األستا  محمٌد ُمكر مهوإذا قلت: )

 (.األستا )

 (:محمٌد ُمكر م هندٍ : )-أوضح-طيب... ولو قلَت 

 : مبتدأ.(محمٌد )

( أو َّل؟ جرى على َمن هو الُمكر م)(، وهو محمدخرب، خرب ماذا؟ ) (:ُمكر مو)

 له أم َّل؟ جرى على َمن هو له.

 (: مضاف إليه.هندو)

 (:محمٌد هنٌد ُمكرمُتههنا يف األسلوب هذا ما يف إشكال؛ لكن لو قال قائل: )

(، هنٌد ( خرب )ُمكر مُته(؛ فـ )هنٌد ُمكر مُته(: مبتدأ، وأخربنا عنه بأنه )محمٌد )

 (.الُمكر مة( أم َّل؟ يف المثال حينئٍذ هي )هنٌد والُمكرمة )

هنٌد ( ما باله؟ )محمٌد إًذا جرى الخرب على َمن هو له: َّل ُتربز الضمير، تقول: )

 (.ُمكر مُته

 -هذا مذكر طبًعا-( ُمكر ُمها(، طيب... )محمٌد هند ُمكر ُمهافإذا قلَت: )

(؟ محمد)( أو لـ هندمذكر؛ فالخرب لـ )( ُمكر ُمها(، )ُمكر مُتها) (00:45:38@)



 

 
e 

g h 

f  70 
 شرح ألفية ابن مالك

(؟ الُمكر م(، َمن )الُمكر م(؟ الخرب )محمد( وَّلَّ لـ )هندالخرب يف المعنى لـ ) 

 (؟هند( أو )محمد)

(؛ لكن يف اإلعراب: كيف محمٌد (؛ فـ )الُمكر م( هذا مذكر )ُمكر ُمهاإذا قلت: )

 ُتعِرب؟

 (:محمٌد هنٌد ُمكر ُمهاتقول: )

 (: مبتدأ.محمٌد )

( حينئٍذ جرى على ُمكر ُمها(، طيب... )محمٌد (: مبتدأ وخرب )هنٌد ُمكر ُمهاو)

 َمن هو له أم جرى على غير َمن هو له؟

 .غير َمن هو له طالب:

محمٌد هنٌد على غير َمن هو له، ماذا يجب أن تقول؟ يجب أن تقول: ) الشيخ:

 (.ُمكر ُمها هو

وَّلَّ ما جرى؟ جرى؛ إًذا ما ُتربز  ( فجرىهنٌد محمٌد ُمكر ُمهاولو قال قائل: )

 الضمير.

( جرى وَّلَّ ما جرى؟ ما جرى؛ يجب أن ُتربز هنٌد محمٌد ُمكر مُتهلو قلَت: )

 (.هنٌد محمٌد ُمكر مُته ه الضمير، ماذا تقول يف إبرازه؟ )

 إًذا فهذا المراد بقوله:

ْنددددددُه ُمْطَلَقددددددس َحْيددددددُث َتدددددد َ  ٌَ  َخَأْبر 

 

ددددد َ َمدددددا َلدددددْيَس َمْعنَددددداُه َلددددد   ُه ُمَحصَّ

 (:األستا  محمٌد ُمكر ُمه هو( و)األستا  محمٌد ُمكر ُمهإًذا َفْرٌق بين قولك: ) 

 (:األستا  محمٌد ُمكر ُمهفـ )

 (.محمدالُمكِرم )
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 (.األستا والُمكَرم )

 (:األستا  محمٌد ُمكر ُمه هووإذا قلت: )

 (.األستا صار الُمكِرم )

 (.محمدوالُمكَرم )

ْنُه ُمْطَلَقس( )ُمْطَلَقسبن مالٍك يف هذا البيت: )وما معنى قول ا ٌَ ( يعني: سواٌء َخَأْبر 

 (00:48:10@)كان هناك لبس أم لم يكن هناك لبس، يعني: سواٌء سبََّب 

الضمير، عدم إبراز هذا الضمير، سواٌء سبَّب عدم إبراز هذا الضمير سبََّب لبًسا أم 

 لم ُيسبِّب لبًسا، كيف لبس وعدم لبس؟

 (.محمد(؟ )الُمكر م(: َمن )األستا  محمٌد ُمكرُمهو قلت: )ل

( َحَدَث لبس بين المتكلِّم والمستمع؟ هنا األستا أنت قل له: َّل، ُأِريد )

 (.األستا ( )الُمكر م( لكي يتبيَّن أنَّ )ُمكر ُمه هويحُدث لبس، يجب أن تقول: )

 إًذا َحْذفه هنا ُيسبِّب لبًسا.

( وَّلَّ يف هند( وَّلَّ )محمد(؟ )الُمكر م(: َمن )ُمكر ُمها محمٌد هنٌد فإذا قلت: )

 لبس؟

 .(00:49:04@)....... طالب:

( سواًء أبَرْزَت محمد)(: َّل شك أنه ُمكر ُمه( مذكر )ُمكر ُمهإذا قلت: ) الشيخ:

الضمير أم لم ُتربز الضمير، َحْذف الضمير ُيسبِّب لبًسا؟ َّل؛ بوجود التذكير 

 والتأنيث ُيبيِّن.

( يعني: يجب إبراز الضمير سواء مع اللبس أو عدم اللبس، ُمْطَلَقسقوله: )ف

 وهذا قول البصريين.
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ا الكوفيُّون فقالوا: يجب إبراز الضمير عند اللبس.   أمَّ

ا عند عدم اللبس: فيجوز اإلبراز، ويجوز عدم اإلبراز، ويستشهدون بقول  أمَّ

 الشاعر:

َْ َقْوم   ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَهدا، خَ   َقدْد َبل َمد

 

 ب ُكنْدددددده  َ ل ددددددَك َبددددددْدَنان َخَقْحَطددددددان   

 ( ابتدأ، أين الخرب؟َقْوم  يقول: ) 

ُ َرا اْلَمْجد  (؟ )ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَها( أو بأنه )ُ َرا اْلَمْجد  أخرب عن قومه بأنه )

 (.ُ َرا اْلَمْجد  ( وعندك )َقْوم  (، عندك )ُ َرا اْلَمْجد  (، )َباُنوَها

ُ َرا ( أم يجري على )َقْوم  (: خرب، طب يجري )َباُنوَها(، )َباُنوَهال: )ثم قا

 (؟ َمن الباين )الفاعل(؟اْلَمْجد  

 .(00:50:41@)....... طالب:

(؛ فكان عند البصريين أن َقْوم  )القوم، ما يف لبس هنا عند الفاعل  الشيخ:

را( أم على )القوم( َباُنوَها(، )َقْوم   ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَهايقول: ) (؟ جرى على )الذُّ

(، يعني: جرى على غير ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَها(، )ُ َرا اْلَمْجد  )على )القوم(؛ مع أنَّه خرب 

( لكنه َحَذَف الضمير، ُهمْ  َقْوم   ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَهاَمن هو له؛ فكان ينبغي أن ُيقال: )

، وقولهم يف هذه المسألة «عدم اإللباسجاز َحْذف الضمير هنا ل»قال الكوفيون: 

 هو المتَّجه، أو قول البصريين يف هذه المسألة هو المتَّجه، وهو:

 : يجب إبراز الضمير.أنه بند اللبس

 يجوز اإلبراز وعدم اإلبراز. خبند بدم اللبس:

 خلُّونا نأخذ سؤال، اتفضل!

 .(00:51:52@)....... سؤال:
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 إلى ماذا؟( يعود َها( )َباُنوَها) :الشيخ

 .(0051:59@)....... طالب:

 ( مفعول، والفاعل؟ُ َراإلى ) الشيخ:

 .(00:52:08@)....... طالب:

( مفرد، ثم جاء مع جمع مذكر َبان  (، هذه )َباُنون) (00:52:09@) الشيخ:

( واإلضافة ُتوجب َحْذف َها(، ثم أضاف إلى )َباُنون(؟ )َبان  سالم، ما جمع )

 (.َباُنوَها))نون( الجمع؛ فصارت 

(، كما لو قلت: ُهم َباُنوَها)(، هم( هذا اسم فاعل، أين فاعله؟ )َبان  طيب... )

( واو الجماعة هذا ما فيه إشكال، ويف اَّلسم يبنُونها(؛ إَّلَّ أن يف )يبنُونها هم)

ما يأيت واو الجماعة؛ ألنَّ واو الجماعة إنَّما يتَّصل  (َباُنوَهاالظاهر اسم الفاعل )

 ، ما يتَّصل باَّلسم.بالفعل

 سؤال؟يف 

 .(00:53:04@)....... سؤال:

الذي لم ُيؤَخذ من مصدره ويعمل عمله، ويمكن أن نقول  الجامد هو: الشيخ:

: هو الذي لم ُيؤَخذ من الفعل ويعمل عمله، هذا هو -على قول الكوفيين-

 الجامد.

ا المشتق فهو: ، أو اشُتقَّ من الذي ُأِخَذ من المصدر، اشُتقَّ من المصدر خأمَّ

 الفعل، هذا خالف بين البصريين والكوفيين، والمشتق حينئٍذ نوعان:

 : وهي األربعة المشهورة.مشتقٌّ يعمل بمل فعله

مثل: اسم الزمان، واسم المكان، واسم اآللة،  خمشتقٌّ ال يعمل بمل فعله
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ات هذه غير العاملة عمل فِعلها ُتلَحق بالجوامد عندما يكون ال  كالم على المشتقَّ

 العمل، ما الذي يعمل من األسماء؟ هي المشتقات العاملة عمل فِعلها.

 طيب... والجوامد؟ َّل تعمل.

ات غير العاملة؟ أيًضا َّل تعمل.  والمشتقَّ

( ُيريد: وإن ُيشَتقُّ ويعمل عمل فِعله، يعني: َخإ ْن ُيْشَتقَّ إًذا فقول ابن مالك: )

و اَّلصطالح المشهور عند النحويين، إذا المشتقات العاملة عمل فِعلها، وهذا ه

 كان مشتق فيجدوا به المشتق العامل عمل فِعله.

 .(00:54:44@)....... سؤال:

 ماذا ُتعرهبا؟ الشيخ:

 .(00:54:53@)....... سؤال:

؛ أََّل يصح يف ذلك [26األبراف:] (لباس التقوى ذلك خير)يقول:  الشيخ:

: بدل، و (ٻ): مبتدأ؛ فـ (لتقوىلباس ا)يف اآلية أن يكون بدًَّل فتقول: 

 (؟00:55:20@)؛ ألنَّ البدل (ىت يت): خرب؛ فالمعنى حينئٍذ: (ں)

 هذا جائز. الجواب:

  .(00:55:28@)....... سؤال:

( كل بدل، كل يصح إنه ُيعَرب عطف بيان إَّلَّ يف 00:55:31@) الشيخ:

 مواضع قليلة.

 .(00:55:39@)....... سؤال:

يت شبه الجملة بـ يقول: لماذا ُس  الشيخ:  ؟«شبه جملة»مِّ
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  الجواب بن  لك:
َ

ي  ألنه يف األصل كلمة واحدة.«: مفردٌ »أنَّ المفرد ُسمِّ

َيَ   ألهنا مكونة من مبتدأ وخرب أو فعل وفاعل.«: جملة»خالجملة ُسمِّ

( يف البيَ(، )يف البيَثم جئنا بعد ذلك إلى الجار والمجرور يف نحو قولك: )

عنه؛ ألنه يلتحق يف « شبه جملة»ملًة؛ فلذلك تقول عنه: ليس مفرًدا، وليس ج

 األحكام بالجملة، من حيث األحكام يلتحق بالجملة:

 فإن َوَقَع بعد نكرة: فهو نعت.

 وإن َوَقَع بعد معرفة: فهو حال.

ونحو ذلك؛ فهو كل شبه جملة؛ ألنه ليس مفرًدا وَّل جملة، إَّلَّ أنَّه من حيث 

 األحكام يلتحق بالجملة.

 .(00:57:04@)....... ؤال:س

مبتدأ، و  (ٺ)، لماذا َّل يقول: إنَّ (ۓ ڭ)يقول: قوله تعالى:  الشيخ:

 خرب؟ (ے)

 أنَّ المعنى هو الذي ُيبيِّن لك المبتدأ من الخرب: فالجواب بلى  لك هو:

 فاألصل يف المبتدأ: أنَّه المعروف المعلوم.

 واألصل يف الخرب: أنَّه المجهول المحكوم به.

( أعرف محمد، ما باله؟ الخرب هو المجهول المحكوم به محمٌد ت تقول: )فأن

( أو نالمٌ ( أو )مسافرٌ ( أو )محمٌد قالمٌ ( ما تدري ماذا أقول حتى أقول: )محمٌد )

 نحو ذلك؛ فلهذا كان األصل يف المبتدأ: التعريف، أن يكون معرفة.

 يكون معرفة ويكون نكرة، ويكون جملة أو شبه جملة. خالخبر:
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؛ فأسماء اَّلستفهام نكرات، أسماء اَّلستفهام كلها (ۓ ڭ)فإذا قِيل:  

 معرفة، فعلى هذه القاعدة: (ے)نكرات، وكلمة 

 : مبتدأ.(ے)فـ 

مة خرب كقولك: ) ( ثم محمٌد قالمٌ ( يعني: )قالٌم محمٌد وهذه النكرة متقدِّ

مَت.  قدَّ

َمن ن: )( إذا سألَت اآلَمن أ وك؟(، )ما اسمك؟، )(ۓ ڭ)ثم إنَّ قولك: 

(؛ فمعنى ذلك: أنك تعلم أنَّ لي أًخا؛ لكن َمن أ وك؟(، إذا قلَت لي: )أ وك؟

َمن ( يعني: أعرف أنَّ لك أًخا؛ لكن ما اسمه؟ )َمن أ وك؟تجهل اسمه، تقول: )

(؛ فـ َمن؟( معروف، األخوة معروفة، والمجهول السؤال )أ وك(، فـ )أ وك؟

 مبتدأ.( مجهول، واألخوة معروفة، إذ خرب َمن؟)

 (.ما اسمك؟( يعني: أعرف أنَّ لك اسًما؛ لكن ما هو؟ )ما اسمك؟)

مت قبل قليل  (ے)؟ (ۓ ڭ) ؛ لكن الخرب (ے)معروفة ألهنا تقدَّ

 ما هي؟ (ے)المجهول، أخربين عن 

 : مبتدأ.(ٺ)لذلك بعض النحويين كـ )سيبويه( فقال: إنَّ 

: بر فرًضا؛ ألنَّ بالتساُهل، خإالَّ بند التد: (ے) خ  قيق خالمحققون بلى أنَّ

 الخرب.المجهول هو : 

 المبتدأ.خالمعرخف هو : 

 خاهلل أبلم.

إبراب وهي:  -لعلِّي أشرُت إليها من قبل-ولعلِّي هبذه المناسبة أذُكر فائدة 
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 كيف ُنعرب أسماء اَّلستفهام؟ أسماء االستفهام:

: ابلها يف إعراب أسماء اَّلستفهام يكون بإعراب ما ُيق خالقابدة يف  لك أنَّ

الجواب، فإذا أتاك سؤال أجب عنه إجابة كاملة فيكون إعراب الجواب هو إعراب 

 السؤال.

 (:أ   محمٌد ( فالجواب: )َمن أ وك؟فإذا قِيل: )

 (: مبتدأ.أ  فـ )

 (: خرب.محمٌد و)

مبتدأ  سؤال:( يف الأ وك(؛ إًذا فـ )أ وك( يف الجواب ُتقابل سؤال )أ  و)

ر.  مؤخَّ

م.(: خرب مَمن؟و)  قدَّ

 (:محمٌد يف الدار( فالجواب: )َمن يف الدار؟وإذا قلَت: )

 (: مبتدأ.محمٌد فـ )

 سؤال؟( خرب، ماذا ُتقابل يف اليف الدار(: خرب، )يف الدارو)

 خرب. سؤال:( يف اليف الدار(؛ إًذا )يف الدار)

 (: مبتدأ.َمنو)

 (؟أين( ما إعراب )أين تسكن؟وإذا قلَت: )

 ( صارت ظرًفا.محمد أسُكُن أمامفالجواب: )

م وجوًبا؛ إَّلَّ أنَّه ظرف مكان أين( ظرف؛ إًذا فـ )أمام) ( ظرف، ظرف مكان مقدَّ

 .( مبنية01:01:46@)يف محل نصب  -نقول-
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 (.ُأسافر ًِدا( أقول: )متى ُتسافر؟وإذا قلت: ) 

 (؟ ظرف زمان.متىإًذا ما إعراب )

 (.أج  ء راكًضا( أقول: )كيف تج ء؟وإذا قلَت: )

 (: حال، وهكذا.كيفراب )فإع

 هذه القاعدة يف إعراب أسماء اَّلستفهام.

 ، إذ قال بعد ذلك:ثم نعود إلى أبيات ابن مالٍك 

 َجددددر  
 َخَأْ َبددددُرَخا ب َظددددْرٍف أْخ ب َحددددْرف 

 

ْيَن َمْعنَددددددى َكددددددال ٍن َأخ  اْسددددددَتَقرْ    َندددددداخ 

 وقوع الخرب شبه جملة، قال: يف هذا البيت َذَكَر  

 َجددددر  َخَأْ َبددددُرَخا 
 ب َظددددْرٍف أْخ ب َحددددْرف 

 

ْيَن َمْعنَددددددى َكددددددال ٍن َأخ  اْسددددددَتَقرْ    َندددددداخ 

( بجار َأْ َبُرَخا، )(محمٌد بندك( مثل: )01:02:43@)انقطاع الصوتأخرب  

 (.محمٌد يف الدارومجرور مثل: )

وَّل شكَّ أنَّ شبه الجملة َوَقعت خربًا يف أمثلٍة وشواهد كثيرة، كأْن تقول: 

 (.فوق السطح( بأنه )محمدٍ (: أخربنا عن )طحمحمٌد فوق الس)

( ظرف اليوم(، و)اليوم( بأنه )الع يد(: أخربَت عن )العيد اليومأو تقول: )

 زمان.

 (.السفر ًِداأو )

 .(پ)بأنه  (پ): أخرب عن [2الفاتحة:] (پ پ)وكقوله تعالى: 

 (الركب): [42األنفال:] (چ چ ڇڇ): كقوله 

بأنه  (الركب)أخرب عن  (الركب)ن، فـ أي: الراكبو (الركب)أخرب عن 
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 ، وهكذا.(چ ڇڇ)

هل شبه الجملة  سؤال:فوقوع شبه الجملة خربًا: هذا َّل شكَّ فيه؛ لكن ال

 وقعت خربًا يف الحقيقة أم َّل؟

ل يف قوله   :[42األنفال:] (چ چ ڇڇ): نتأمَّ

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.(الركب)

 ان منصوب؟: هذا خرب مرفوع أم ظرف مك(چ)

 .ظرف مكان منصوب طالب:

 صارت خرًبا أم ظرًفا؟ (چ چ)يف اآلية  (چ)يقول:  الشيخ:

 .(01:04:35@)....... طالب:

 (چ)صارت ظرف مكان منصوًبا وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،  الشيخ:

 ( فهو ظرف مكان.أسفُل ما قال: )

( لماذا وَق محمٌد ف(؟ )فوُق السطح( وَّلَّ )محمٌد فوَق السطحستقول: )

 (؟فوَق )

 ألنه ظرف مكان.

( هذا خرب مرفوع وَّلَّ ظرف زمان ًِدا(: )العيد اليوم، خالسفر ًِداوتقول: )

 منصوب؟ ظرف زماٍن منصوب.

 (: خرب وَّلَّ جار ومجرور؟يف الدار(. )محمٌد يف الدارطيب... إذا قلت: )

 (: حرف جر.يف)
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 (: جار ومجرور.الدارو) 

 لجملة تقع يف الظاهر خرًبا.فلهذا قالوا: إنَّ شبه ا

ر بكوٍن عام، ما المراد بالكون العام؟  ويف الحقيقة: متعلِّقٌة بخربٍ محذوٍف ُيقدَّ

 ُمطلق الوجود؛ ألنَّ الكون نوعان: الكون العام يعن :

 كون عام.

 وكون خاص.

أين محمد؟ محمٌد ُمطلق الوجود، أنك موجود يف المسجد، ) فالكون العام:

(؟ أي: أنه موجود يف محمٌد يف المسجدا تفهم من قولك: )( ماذيف المسجد

 المسجد )ُمطلق الوجود(.

( يقرأ القرآن( أو )يصلِّ ) ( يف المسجد01:06:14@)انقطاع الصوتلكن 

( هذا يدل على محمٌد يف الدارما تعرف؛ ألنَّ قولك: ) (؟نالم( أو )معتكفأو )

ى   «.كون عام»مطلق الوجود، ُيسمَّ

ا: 01:06:34@لصوت)انقطاع الكن  الذي الكون الخاص هو: ( كوًنا خاصًّ

( تنطق به، الكون الخاص: أن ُتريد أن تقول: 01:06:38@َّل )انقطاع الصوت

(؛ حينئٍذ يجب أن )انقطاع جالس( تريد )إنه جالس يف المسجد)

(؟ محمٌد جالٌس يف المسجد( فأين الخرب )يف المسجد( )01:06:48@الصوت

( جار ومجرور متعلِّقان بـ 01:07:00@( )جالس(؟ )مسجديف ال( وَّلَّ )جالس)

 (، متعلِّقان بالخرب.جالس)

 هذا كون عام أو خاص؟ (جالسإَّلَّ أنَّ )

 .(01:07:08@)....... طالب:
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( محمٌد يصلِّ  يف المسجد(، )محمٌد معتكٌف يف المسجدكون خاص ) الشيخ:

 .خاصة، ما ُتعَرف إَّلَّ بالنُّطق هبا -يا إخوان-فهذه 

( بمطلق الوجود، ما تريد أن ُتخرب عنه بكون محمدٍ فإذا أردت اإلخبار عن )

عام؛ أنت تريد أن ُتخرب أنه موجود يف المسجد، ُمطَلق وجود، تريد أن تقول: 

 ( وَّل تبيِّن هيئته الخاصة؛ حينئٍذ ماذا تقول؟محمد موجود يف المسجد)

(، ود يف المسجدمحمد موج( )موجود(، وكلمة )محمٌد يف المسجدتقول: )

 ( هذه يجب أن ُتحَذف؛ ألنَّ هي الخرب.موجودكلمة )

(؛ إًذا محمد موجود يف المسجد( يعني: )محمٌد يف المسجدفمعنى قولك: )

 ( كون عام وَّلَّ خاص؟موجودكلمة )

 .عام طالب:

عام؛ يجب أن ُيحَذف، الكون العام يجب أن ُيحَذف يف اللغة العربية،  الشيخ:

 يح به، بل إنَّ التصريح به من العي يف الكالم.وَّل يجوز التصر

ح به إَّلَّ إن دلَّ عليه  بخالف الكون الخاص؛ فالكون الخاص يجب أن ُيصرَّ

 دليل فيجوز أن ُيحَذف على القاعدة العامة.

 ( أين الخرب؟محمد موجود يف الدار( يعني: )محمٌد يف الدارإًذا فقولنا: )

 .(01:08:36@)....... طالب:

ا )موجود) الشيخ: بالخرب المحذوف (: فجار وَّلَّ مجرور متعلِّقان يف الدار(؛ أمَّ

ر بكوٍن عام ٌر بكوٍن عام، هذه الكلمة تدل على )كون عام( على المقدَّ ، نقول: مقدَّ

مطلق الوجود، أو كلمة )كائن( أو كلمة )مستقر( بمعنى: موجود، ليس مستقر 

 )مطلق الوجود(. ثابت، يعني: مستقر موجود، أي كلمة تدل على
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 .(پ)كائٌن أو مستقرٌّ  (پ)يعني:  (پ پ) 

كالٌن فوق أو  مستقرٌّ أو  محمٌد موجودٌ ( يعني: )محمٌد فوق السطحطيب... )

 (، وهكذا يف بقية األمثلة.السطح

 على نصبه )
َ

( ألنه ظرف منصوب وعالمة محمٌد فوَق فلهذا تجد الظرف بِقي

 نصبه الفتحة متعلِّق بالخرب المحذوف.

عاًء للغيب؟ ولماذا َّل نأخذ بالظاهر ونقول: إنَّ شبه  فإن ِقيل: أليس هذا ادِّ

 الجملة هي الخرب ونرتاح؟

فنقول: َيمنَع من ذلك أشياء، ويدلُّ على صحة ما قلنا أشياء لن نْذُكرها جميًعا؛ 

 سنَْذُكُر بعضها، من ذلك:

ل لترْ أنَّ المبتدأ هو الخبر يف المعنى: لَت لوجدَت أنَّ المبتدأ هو لو تأمَّ  أن تتأمَّ

محمٌد (، ما تقول: )محمٌد قالمالخرب يف المعنى؛ فلهذا صحَّ اإلخبار به، تقول: )

( هو القالم(، و)القالم( هو )محمد(، فـ )القالم( هو )محمٌد قالم( إَّلَّ إذا كان )قالم

 (؛ وإَّلَّ ما يصح اإلخبار.محمد)

( محمدعلية، صحَّ اإلخبار؛ ألنَّ )(: هذا إخبار بجملة فِ محمٌد يصلِّ تقول: )

(، وهكذا يف كل مبتدأ وخرب؛ إنَّما محمد( هو )ال ي ُيصلِّ (، و)ال ي ُيصلِّ هو )

 صحَّ اإلخبار ألنَّ المبتدأ هو الخرب، والخرب هو المبتدأ بالمعنى العام.

 (:محمٌد يف المسجدفإذا كان األمر كذلك: فننُظر يف شبه الجملة، فنقول: )

( يعني: فضاء يف المسجد(، )يف المسجد محمد: هذه الذات ذات )(محمد)

( صرفية 01:11:16@)المسجد، خالء المسجد، صرفية المسجد، يعني: هذا 

( هو صرفية المسجد، هواء المسجد وخالء المسجد؟ هل محمد)المسجد، هل 

 ( بأنه صرفية المسجد؟ هل يصح هذا يف المعنى؟محمدُتخرب عن )
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( الفوقية، الفوقية مكانية، هذا مكان فوق(، )وق السطحمحمٌد فَّل؛ طب )

( هو هذا المكان المستقر فوق السطح؟ َّل، طبًعا كيف حكمنا محمد)فوقية(، هل )

 هبذا المعنى؟

محمد يف طبًعا َّل شك أنَّ العربي َّل يقصد هذه األمور أبًدا، وإذا قلنا: )

مستقر، موجود فوق  ( يعني:محمد هو....( يعني: موجود يف المسجد، )المسجد

 السطح، هذا هو المعنى وعليه اإلعراب.

فلهذا قال النحويون: إنَّ الخرب َّل يكون إَّلَّ مفرًدا وجملة، فإن كان شبه جملة 

 فهو متعلٌِّق بكوٍن عام.

أنَّه جاء شذوًذا التصريح بالكون العام، نحن  خمن األدلة بلى صحة ما قلنا:

عر التصريح نقول: الكون العام يجب أن ُيحَذف ؛ لكن جاءت شذوًذا يف بعض الشِّ

 بالكون العام، كقول الشاعر:

 َلددَك اْلَمْجددُد إ ْن َمددْواَلَك َبددزَّ َخإ ْن َيُهددنْ 

 

ََ َلدددَدْ ُبْحُبوَحدددة  اْلُهدددون  َكدددال نٌ    َفَأْنددد

( يعني: أنت كائن موجود عند هذه َلَدْ ُبْحُبوَحة  اْلُهون  ( )َكال نٌ يقول: فأنت ) 

ََ َلَدْ ُبْحُبوَحة  اْلُهون  (، كان ينبغي أن يقول: )وَحة  ُبْحبُ الـ ) ( لديها، عندها؛ ألنه فأن

ح بالكون العام شذوًذا.َكال نٌ قال: )  ( فصرَّ

 (:السفر ًِداطيب... وعلى ذلك: فإننا نقول يف اإلعراب يف نحو )

 (: مبتدأ.السفر)

ٍر بكًِداو)  ون عام.(: ظرف زمان منصوب متعلٌِّق بخربٍ محذوٍف مقدَّ

اجوُنِسَب إلى بعض النحويين كـ ) ]األصول ( صاحب كتاب أب  بكر ابن السرَّ

دمن تالميذ )يف النحو[  ( ُنِسَب إليه أنه يرى أنَّ شبه الجملة هي الخرب، وهذا المبرِّ

ٌح منه، يعني: قال:  ٌز وتسمُّ إنَّ الخرب يأيت مفرًدا وجملًة وشبه »محموٌل على أنه تجوُّ
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ح منه، يعني: يريد أن شبه الجملة تأيت يف فهذا مح« جملة  ع والتسمُّ موٌل على التوسُّ

 ( خربًا.01:14:20@)

حون ويتساهلون يف ذلك،  وما زال النحويُّون والمعربون قديًما وحديًثا يتسمَّ

 (:محمٌد يف الدارفيقولون: )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: خرب.يف الدارو)

ل إذا كن ح والتسهُّ ت تعرف مقصود الُمعربين والنحويين وَّل بأس هبذا التسمُّ

( خرب ُتريدون: شبه جملة متعلِّقة بالخرب المحذوف، يف الدار)بذلك، عندما نقول: 

 وَّل بأس باستعماله عند َمن يعرف ويعلم هذه األمور.

ا المتعلِّمون: فال ينبغي أن يستعملوا هذا التساُهل؛ بل ينبغي أن يلتزموا  أمَّ

ر لداريف ابالحقيقة فيقولوا: ) (: جار ومجرور متعلِّقان بالخرب المحذوف المقدَّ

 بكون عام.

ا استعماله مع الكبار خالعارفين له ه األمور:  فال بأس. أمَّ

فإن قلَت: عرفنا أنَّ شبه الجملة إذا وقعْت خربًا فهي متعلِّقٌة بخرٍب محذوف 

ره بنحو ) ٍر بكوٍن عام، هذا الكون العام نقدِّ ( أو حاصل( أو )رمستق( أو )كالنمقدَّ

ره اسًما مثل )موجود) ره فِعاًل؟ نقدِّ ره اسًما أو نقدِّ محمٌد مستقرٌّ ( )مستقر( فلنقدِّ

ره فِعاًل )فوق السطح  (، أو يجوز الوجهان؟محمٌد استقرَّ فوق السطح(، أو نقدِّ

 أنَّ ابن مالٍك قال: فالجواب:

 َجددددر  
 َخَأْ َبددددُرَخا ب َظددددْرٍف أْخ ب َحددددْرف 

 

ْيَن    َمْعنَددددددى َكددددددال ٍن َأخ  اْسددددددَتَقرْ َندددددداخ 

 (:َكال ٍن َأخ  اْسَتَقرْ ماذا قال ابن مالك؟ ) 
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 (: اسم فاعل.َكال نٍ )

 (: فِعل ماٍض.اْسَتَقرْ و)

ره فِعاًل. ره اسًما، ويجوز أن تقدِّ  يعني: يريد أنه يجوز لك أن تقدِّ

رته اسًما: لك من الخرب ( صار ذمستقرٌّ يف الدار( يعني: )محمٌد يف الدار) فإن قدَّ

 المفرد.

رته فعً : ( صار من الخرب الجملة؛ ألنَّ محمٌد استقرَّ يف الداريعني ) خإن قدَّ

ا جملة. ا مفرد، وإمَّ  الخرب إمَّ

(: أنه يرى أنَّ التقدير ينبغي أن يكون سيبويه( تلميذ )األ ف وُنِسَب إلى )

ر )  (.كالن( أو )موجود( أو )مستقرباَّلسم، أن تقدِّ

لى جمهور البصريين: أهنم يرون أنَّ التقدير يكون بالفعل، يعني: وُنِسَب إ

َد ( أو )استقرَّ )  ( ونحو ذلك.ُخج 

ر اَّلسم وأن  ويرى كثيٌر من النحويين ومنهم ابن مالك: أنه يجوز لك أن تقدِّ

ر الِفعل بحسب المعنى المراد يف هذه الجملة.  ُتقدِّ

خربًا، ليبقى لنا كالم يف البيت  فهذا ما يتعلَّق بالكالم على وقوع شبه الجملة

 :األخير وهو قول ابن مالك 

َمدددددداٍن َ َبددددددَرا ٌَ  َخالَ َيُكددددددْوُن اْسددددددُم 

 

دددددددْد َفدددددددَأْ ب َرا   َبدددددددْن ُجثَّدددددددٍة َخإ ْن ُيف 

 هذا آخر بيت يف الكالم على أحكام الخرب، يقول: 

َمدددددداٍن َ َبددددددَرا ٌَ  َخالَ َيُكددددددْوُن اْسددددددُم 

 

دددددددْد َفدددددددَأْ     ب َراَبدددددددْن ُجثَّدددددددٍة َخإ ْن ُيف 

على اإلخبار بالزمان، على اإلخبار بأسماء  يتكلَّم يف هذا البيت  

 الزمان، أسماء الزمان هل تقع أخباًرا أم َّل تقع أخباًرا؟
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وَتَرَك الكالم على اإلخبار بظروف المكان، لماذا َتَرَك الكالم على اإلخبار  

 بأسماء المكان؟

(، أو خرًبا عن اسم معنى، ا َبْن ُجثَّةٍ َ َبرَ ألنَّ أسماء المكان يصح أن تقع خرًبا )

 (؟ُجثَّةٍ (! ما المراد بالـ )ُجثَّةٍ )

هذا مصطلح نحوي، ُيقال: )اسم ُجثَّة( أو )اسم ذات( يعني: اسم محسوس، 

ونه )اسم ذات( أو )  (.ُجثَّةٍ األشياء التي ُتدرك بإحدى الحواس الخمس يسمُّ

وإنَّما ُيدَرك بالعقل: فهذا طيب... والذي َّل ُيدَرك بإحدى الحواس الخمس 

ونه )اسم معنى(.  يسمُّ

 فأسماء المكان يصح اإلخبار هبا عن )اسم الجثة( وعن )اسم المعنى(.

( باسم مكان، أو محمدٍ ( فأخربَت عن )محمٌد بندككأن تقول: ) اسم الجثة:

 (.محمٌد فوَق السطحتقول: )

لعقل من ( ا01:19:57@اسم المعنى هو: )»يقول: خالمعنى: طيب... 

ُة يف ا س م: )-مثاًل -الحواس، كأن تقول  زَّ
ُة بند اهلل(، )الع  زَّ

السعادة يف (، )الع 

( يف(، ُيراد بالظرف سواًء كان ظرف حقيقي أو كان مجرور بـ )القرآن

 ( كل ذلك هي أسماء زمان وأسماء مكان.01:20:24@)

 المعاين ما يف إشكال.(، وعن ُجثَّةٍ : ُيخَبر هبا عن الـ )فأسماء المكانطيب... 

ا أسماء الزمان:  أسماء الزمان ُيخَبر هبا عن المعاين. أمَّ

 .(01:20:40@)....... طالب:

السفر ًِدا، أسماء الزمان ُيخَبر هبا عن المعاين ما يف إشكال، تقول: ) الشيخ:

يان؟العيد( و)السفر(، و)خالعيد اليوم  ( معنويَّان أم حسِّ
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هما، وإن كنت ترى اآلثار، معنويان، ما تراهما وَّل ت لمسهما وَّل تشمُّ

ة، والسعادة( هذه أشياء معنوية؛ فُيخَبر عنها بالزمان.01:21:02@)  ( والِعزَّ

( َّل الكتاب ًِدا(، )محمٌد اليوم( َّل ُيخَبر عنها بالزمان، َّل تقول: )ُجثَّةٍ لكن الـ )

 يصح.

د: فال بأس، ومن ذلك قولهم: ، إن أفا(ُجثَّةٍ إَّلَّ إن أفاد اإلخبار بالزمان عن الـ )

( بأنه اله ل( فأخرب عن )اله ل الليلة( جثة ألنَّك تراه، )اله ل(: )اله ل الليلة)

 (، أين الخرب؟الليلة)

 .)الليلة( طالب:

 ( مفرد أم جملة أو شبه جملة؟الليلة) الشيخ:

 ( عرفنا ذلك.الليلة( موجود )اله لشبه جملة يعني: )

طَ وكأن تقول: ) َطب(، )ُب  هَرْي ربيعالرُّ هذه السنة تقع يف  -مثاًل -( الرُّ

َطُب  هَرْي ربيع(، ) هَرْي ربيع)  (:الرُّ

 (: هذا ظرف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى. هَريْ )

َطبو) َطُب موجودٌة  هَرْي ربيع(يعني: )ُجثَّةٍ (: مبتدأ وهو )الرُّ  (.الرُّ

َماٍن َ َبَرا َبْن ُجثَّةٍ َخالَ َيُكْوُن اإًذا فابن مالك يقول: ) ٌَ ْد ( إَّلَّ إذا أفاد )ْسُم  َخإ ْن ُيف 

 (.َفَأْ ب َرا

ا جمهور البصريين: ( إَّلَّ على ُجثَّةٍ الـ )فإهنم َّل ُيِجيزون اإلخبار بالزمان عن  أمَّ

كون بالمعاين وُيراعوهنا يف كل شيء، فيقولون: حتى  التأويل؛ ألنَّهم دائًما يتمسَّ

طلوع (؛ وإنَّما المراد: )اله ل( هي كخرب عن )الليلة(: )لليلةاله ل ا)قولهم: 

 (؟طُّلوع( وَّلَّ عن الـ )اله ل( خرب عن )الليلة(، فصار )اله ل الليلة
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 (؟ معنى، كالم صحيح.ُجثَّةٍ ( معنى وَّلَّ )طُّلوع(، والـ )طُّلوعالـ ) 

َطُب  هَرْي ربيعو) َطب( يعني: )الرُّ (؟ ُجثَّةٍ ( معنى وَّلَّ )ُنْضج(، والـ )ُنْضج الرُّ

 معنى؛ إًذا فال خالف بينهم يف صحة األسلوب؛ وإنَّما الخالف يف التأويل والتقدير:

 إنَّ الزمان هنا خرب عن الجثة مباشرًة لوجود اإلفادة. فابن مالك يقول:

الوجود صحيح؛ لكن الزمان هنا خرب عن مبتدأٍ  خجمهور البصريين يقولون:

ر، يعني: ل مقدَّ  (، ونحو ذلك.طلوع اله ل الليلة) مؤوَّ

 .(01:24:07@)....... طالب:

 ( عند الجميع: مبتدأ.اله ل) الشيخ:

اله ل (: ظرف زمان منصوب متعلِّق بالخرب المحذوف، يعني: )الليلةو)

 (.موجوٌد الليلةَ 

ا عند ابن مالك: فـ )  ( هو: المبتدأ من أول األمر.اله لأمَّ

ا بند البصريين: (: مبتدأ ومضاف إليه، ثم حَذْفنا طلوع اله للتقدير )فا خأمَّ

َف المضاف....»المضاف، والقاعدة تقول:  ما الذي يقوم مقامه ويُحلُّ  «إ ا ُح  

 محلَّه؟ المضاف إليه، ثم حلَّ المضاف إليه محلَّه فأَخَذ إعرابه فصار مبتدًأ.

 (.01:24:47@)انقطاع الصوتفعند ابن مالك 

 (.01:24:50@قطاع الصوتوعند البصريين )ان

 بعد التأويل.

 خاهلل أبلم...
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 الدرس الثاني والعشرون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، ويف هذه 

م من سنة ثالثين يف وأربعمائة وألف  الليلة ليلة اَّلثنين السادس عشر من شهر محرَّ

بحمد اهلل -هذا الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد 

 .]ألفية ابن مالك[ يف دروس شرح ]الدرس الثاين خالعشرخن[  -وتوفيقه

وأن يجعل أعمالنا يف  أن يوفِّقنا لَِما يحبُّه ويرضاه، نسأل اهلل 

هاتنا وعلمائنا ووَّلة أمرنا؛ إنَّه على كل شيٍء قدير.  رضاه، وأن يغفر لنا وآلبائنا وأمَّ

ف لعدم حضوري يف الدرس الماضي ولم أخرب اإلخوان بعدم حضوري  أتأسَّ

نوا من إخباركم أيًضا يف  إَّلَّ قبل الدرس بنصف ساعة ألمٍر طارئ؛ فلهذا لم يتمكَّ

ر؛ فلهذا اقرتحوا اقرتاًحا جيًدا: هذه ورقة بأسمائكم وجواَّلتكم لو وقٍت مبكِّ 

حدث أمٌر كهذا األمر ُترَسل مباشرة إليكم رسائل بالجوال إلخباركم بعدم وجود 

( منذ 00:01:31@)الدرس؛ لكن األصل أنَّ الدرس ينعقد يف كل أسبوع، ونحن 

 على كل حال. بدأ الدرس لم نتغيَّب إَّلَّ الدرس الماضي، وهلل الحمد
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يف هذه األلفية المباركة  ]باب االبتداء[معقوًدا على  -يا إخوة-ما زال الكالم  

اة بـ   ]ألفية ابن مالك[ وقد شرحنا من هذا ، «الخ صة يف النحو»المسمَّ

ر من أبيات هذه األلفية يف هذا  الباب اثني عشر بيًتا، ونشرح يف هذه الليلة ما تيسَّ

 بقوله: ويبدأها ابن مالٍك  ]باب المبتدأ[الباب 

دددددَدا ب ددددداْلنَّك َرهْ .125
ٌُ االْبت   َخالَ َيُجدددددْو

 

ددددَرهْ   ْيددددٍد َنم  ٌَ نْددددَد 
ددددْد َكع   َمددددا َلددددْم ُتف 

ددلٌّ َلنَددا.126 
 َخَهددْل َفَتددًى ف ددْيُكْم َفَمددا   

 

نْدددددددَدَنا 
دددددددَن اْلك دددددددَرام  ب   َخَرُجدددددددٌل م 

َبددٌة ف دد  اْلَخْيددر َ ْيددٌر َخَبَمددْل .127  ِْ  َخَر

 

 ْيُن َخْلددددُيَقْس َمددددا َلددددْم ُيَقددددْل ب ددددَر َيددددز   

َرا.128  د  األَْ َبدار  َأْن ُتدؤ َّ
 خاأْلَْصُل ف 

 

ْيَم إ ْ  اَل َضدددددددَرَرا  َخا اْلتَّْقددددددد  ٌُ  َخَجددددددوَّ

ْ اْلُجددْزءان  .129  ددْيَن َيْسددَتو   َفاْمنَْعددُه ح 

 

 ُبْرَفدددددددس َخُنْكدددددددَرًا َبددددددداد َمْ  َبَيدددددددان   

ْعدددُل َكددداَن اْلَخ .13   َبدددَراَكدددَ ا إَ ا َمدددا اْلف 

 

دددددددَرا  دددددددَد اْسدددددددت َعَماُلُه ُمنَْحص   َأْخ ُقص 

ي الَم  اْبت ددَدا.131   َأْخ َكدداَن ُمْسددنََدًا ل دد  

 

ددددَدا  ددددْدر  َكَمددددْن ل دددد  ُمنْج  م اْلصَّ  ٌ  َأْخ الَ

ي د ْرَهددٌم َخل دد  َخَطددرْ .132  نْددد 
 َخَنْحددُو ب 

 

ُم الَخَبددددددددرْ    َتَقدددددددددُّ
 ُملتددددددددَزٌم ف يدددددددده 

 ُمْضددددَمرُ َكددددَ ا إ َ ا َبدددداَد َبَلْيدددده  .133 

 

 َبنْددددددُه ُمب ينددددددس ُيْخَبددددددرُ  
ددددددا ب دددددده  مَّ

 م 

ُب التَّْصدددديرا.134   َكدددَ ا إ َ ا َيْسدددَتْوج 

 

دددددددديَرا   َكدددددددَأْيَن َمدددددددْن َبل ْمَتدددددددُه َنص 

ْم َأَبدددَدا.135   َخَ َبدددَر اْلَمْحُصدددْور  َقددددِّ

 

َبددددددداُع َأْحَمدددددددَدا   َكَمدددددددا َلنَدددددددا إالَّ اتِّ

   يف هذه األبيات تكلَّم :على مسألتني 

َدا ب اْلنَّك َرهْ ) سألة األُخلى:الم
 (.االْبت 

 تقديم المبتدأ والخرب. خالمسألة الثانية:
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 )ونبدأ باملسألة األوىل وهي: )االْبِتَدا ِباْلنَِّكَرْه 

 أي: هل يقع المبتدأ نكرة؟ أم يجب أن يكون معرفة؟

َدا ب اْلنَّك َرهْ : )فقال 
ٌُ االْبت  ون المبتدأ نكرة؛ ( أي: َّل يجوز أن يكَخالَ َيُجْو

ولكن يجب أن يكون معرفة، ولماذا كان هذا؟ يعني: لماذا َوَجَب أن يكون المبتدأ 

 معرفة وَّل يجوز أن يكون نكرة؟

بالخرب( أي:  (00:04:37@)ألنَّ المبتدأ محكوٌم عليه بالخرب )مصدٌر 

 محكوٌم عليه بالخرب.

( بالقيام، محمدعن ) ( خرب، أخربَت محمٌد قالمٌ ( ما باله؟ )محمدفإذا قلَت: )

( بالقيام، والُحكم َّل يصح عقاًل إَّلَّ إذا كان صادًرا على محمدحكمَت على )

 معروف، َّل تحكم على مجهول، لو أنَّ محكمة انعقدت، لماذا انعقدت؟

 لكي نحكم بالقتل، على َمن؟

 على رجل، َمن هذا الرجل؟

؛ فلهذا كان األصل غير معروف؛ َّل فائدة، َّل بد أن يصدر الحكم على معروٍف 

 يف المبتدأ أن يكون معرفة.

ْد ووقوعه نكرة: قال ابن مالك: ) َدا ب اْلنَّك َرْه َما َلْم ُتف 
ٌُ االْبت  ( فإن خالَ َيُجْو

 أفادت، أي: فإن أفادت النكرة وهي واقعٌة مبتدًأ؛ فيجوز أن تقع حينئٍذ مبتدًأ.

د، يعني: حصلت فائدة مفهومة إًذا َّل يجوز أن يكون المبتدأ نكرًة إَّلَّ إذا أفا

 منها.

َرهْ ) ْيٍد َنم  ٌَ نَْد 
( إلى آخر األمثلة، مثَّل للنكرة التي تقع مبتدًأ ومع ذلك ُتِفيد، َكع 

يها النحويون  -يف الحقيقة-ومثَّل لنا بستة أمثلة هي  غات »ستة مواضع، ويسمِّ مسوِّ



 

 
e 

g h 

f  92 
 شرح ألفية ابن مالك

غ وقوع المبتدأ «: اَّلبتداء بالنكرة  غات التي ُتسوِّ  نكرًة:المسوِّ

 إذا كان الخرب شبه جملة فيجوز  :المسوِّ  األخل: أن يكون الخبر  به جملة

 يف المبتدأ أن يكون نكرة، طبًعا ويجوز أن يكون معرفة:

 (:محمٌد يف البيَ: تقول: )فف  المعرفة

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: جار ومجرور خرب.يف البيَوشبه الجملة )

ر المبتدأ س م الخرب وأخِّ مَت الخرب يف البيَ محمٌد تقول: )طيب... قدِّ ( قدَّ

رَت المبتدأ.  وأخَّ

 ( يجوز؟ يجوز.يف البيَ رجٌل طيب... هات نكرة واجعلها مبتدًأ. ستقول: )

 (.يف البيَ مشكلةٌ )

 (:للبيَ باٌب )

 (: شبه جملة جار ومجرور خرب.للبيَ)

 (.للبيَ باٌب (: مبتدأ. )باٌب )

 (.لإلس م رجاٌل (، )للحق أنصارٌ )

ثم سيأيت بعد قليل أنَّ الخرب يف هذا الموضع يجب تقديمه، يعني: إذا  طيب...

كان المبتدأ نكرة، والخرب شبه جملة؛ فيجب تقديم الخرب، لماذا يجب تقديم الخرب 

 إذا كان المبتدأ نكرة؟

غ وأجاز وقوع المبتدأ نكرة.  ألنَّ تقديم الخرب وهو شبه جملة هو الذي سوَّ

مَت المبتدأ )داررجٌل يف اللكن لو قلت: ) مَت النكرة، قدَّ ( رجٌل يف الدار( فقدَّ
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 (.يف الدار رجٌل لم يُجْز حتى تقول: )

 (.بصفورٌ ( أين المبتدأ؟ )فوق الشجرة بصفورٌ أو تقول: )

 (:فوق الشجرةوالخرب؟ شبه الجملة )

 (: ظرف مكان، وهو مضاف.فوَق )

 (: مضاف إليه.الشجرةو)

ل الجار والمجرور، ويشمل ظرف الزمان وكما تعرفون أنَّ شبه الجملة يشم

 وظرف المكان.

 :[7البقرة:] (ٿ ٿ ٹٹ)طيب... ومن ذلك قوله تعالى: 

مْ األصل يف الرتتيب اللغوي: ) ه  َشاَخٌة َبَلى َأْبَصار  نكرة  :(ٹٹ)(؛ لكن ِ 

َرت وجوًبا.  وقعت مبتدًأ؛ فُأخِّ

غ اَّلبتداء بال م وجوًبا ليكون مسوِّ نكرة، فقال سبحانه: والخرب: شبه جملة ُقدِّ

 :(ٿ ٿ ٹٹ)

م. :(ٿ ٿ)فـ   شبه جملة خرب مقدَّ

ر. :(ٹٹ)و   مبتدٌأ مؤخَّ

يٌد َلَدْينَاأي: ) [35ق:] (مص جض)وقوله تعالى:  م الخرب وهو َمز  ( ثم ُقدِّ

غ األول.(لدينا مزيد)شبه جملة ظرف فقال:   . فهذا المسوِّ

 :النكرة الواقعة مبتدًأ، أن تأيت بعد أن تأيت  المسوِّ  الثاين: أن َتل َ  النكرة نفًيا

 نفي.
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 (:ما مهمٌل ناجٌح )مثال  لك:  

 (: حرف نفي هامل.ما)

 (: مبتدأ.مهمٌل )

 (: خرب.ناجٌح )

 ( نكرة.مهمٌل وقد َوَقَع المبتدأ )

 هذه النكرة مسبوقًة بنفي. مسوِّ  خقوبه نكرة:

 إشكال.( هنا ما يف إشكال؛ المبتدأ معرفة ما يف ما محمٌد ناجٌح وتقول: )

لكن إذا ُسبَِق المبتدأ بالنفي فيكون معرفة، وهذا األصل، ويكون نكرة، وهذا 

 الذي يدخل اآلن يف مسألتنا.

 .الموضع الثالث: أن تل َ  النكرة استفهاًما 

هل مسألٌة يف (، )هل رجٌل بندك؟(، )هل طالٌب يف القابة؟كأن تقول: )

 (.هل مشكلٌة بندك؟(، )الكتاب؟

 (:قابة؟هل طالٌب يف ال)

 (: حرف استفهام هامل.هل)

 (: مبتدأ؛ ألنَّ المبتدأ هو اَّلسم المجرد عن العوامل اللفظية.طالٌب فـ )

 (: شبه جملة خرب.يف القابةو)

غ وقوع المبتدأ نكرة؟ كوهنا مسبوقًة باستفهام.  طيب... ما الذي سوَّ

َّل ( فيكون المبتدأ معرفة، وهذا هل محمٌد يف القابة؟ويمكن أن تقول: )

 إشكال فيه أصاًل.



 

 
e 

g h 

f  95 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 إًذا فإذا ُسبَِق المبتدأ باستفهام:

 .جاز أن يكون معرفة لألصل 

 .وجاز أن يكون نكرة 

 (.أٌالٌر بندك؟طيب... ومن ذلك أن تقول: )

 :[60النمل:] (ڳ ڳ ڳڳ): وقوله 

 نكرة وقعت مبتدًأ ألنَّها مسبوقة هبمزة اَّلستفهام. :(ى)

 الخرب. :(ڤ ڤ)و 

  َفَ النكرةالموضع الرابع: إ إذا جاءت النكرة موصوفًة؛ فيصح أن  :ا ُخص 

 تقع مبتدًأ.

 (:يف الدار(: أخربَت عن الرجل بأنَّه )رجٌل كريٌم يف الدارأن تقول: )مثال  لك: 

 (: مبتدأ.الرجلفـ )

 (.يف الداروالخرب: أخربَت عنه بأنَّه )

 : صفة نعت.خ)كريٌم(

غ وقوع المبتدأ نكرة؟ كوهنا م  وصوفًة.ما الذي سوَّ

 (:طالٌب مجتهد  يٌر من طالٍب مهملوتقول: )

 (: مبتدأ.طالٌب )

 ( الكسول.طالب( من الـ ) يرٌ ( بأنه )طالبأخربَت عن هذا الـ )

غ وقوعه نكرًة: كونه موصوًفا بقولك: )  (.مجتهٌد وسوَّ
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 (:ماٌل ح ٌل قليل  يٌر من كثيرٍ حراموتقول: ) 

 (: مبتدأ.ماٌل )

 (: نعت أول.ح ٌل و)

 (: نعٌت ثاٍن.ليٌل قو)

 (. يرٌ (، الخرب ) يرٌ ( بأنه )مالطب أين الخرب؟ أخربَت عن هذا الـ )

َن اْلك َرام  ( أو )ماٌل من الح ل يكف  : )-يا إخوان-ما رأيكم لو قلنا  َرُجٌل م 

نَْدَنا  (:ب 

 (: مبتدأ.َرُجٌل )

ْنَدَناأخربنا عن الرجل بأنه ) نَْدَنا(، الخرب )ب   (.ب 

نَ طيب... ) نَْدَنا(، )اْلك َرام   م  َن اْلك َرام  ب  َن اْلك َرام  ( )َرُجٌل م  (: جار ومجرور م 

شبه جملة، وشبه الجملة ُحكمها حكم الجملة، يعني: َّل بد أن تبحث عن إعراهبا، 

 ما إعراب شبه الجملة؟ صفة.

 قلنا: برفنا من قبل أنَّ الجملة خ به الجملة:

  ٍفحال.إ ا خقعتا بعد معرفة : 

 فصفة. قعتا بعد نكرة:خإ ا خ 

نَْدَنا( أو )ماٌل من الح ل يكف إًذا فقولنا: ) َن اْلك َرام  ب  غ َرُجٌل م  ( الذي سوَّ

وقوع النكرة مبتدًأ: كوهنا موصوفًة، موصوفة بشبه جملة! نعم موصوفة بشبه جملة 

 ما يف إشكال.

 :[221البقرة:] (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)طيب... وقال تعالى: 
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 مبتدأ. :(ى)

 .(ں)فالخرب:  (ں)هذا العبد المملوك الرقيق بأنه ماذا؟  أخرب عن

غ وقوع المبتدأ نكرة: كوهنا موصوفًة بـ   .(ہ)والذي سوَّ

 ؟-يا إخوان-طيب... ما معنى اآلية 

طب التفضيل ما يصح  ،(چ)ماذا؟  (عبد مؤمن خير من)

( يف حد يشك يف ذلك؟ العبد المؤمن  يٌر من المشركللواضحات! معروف أنَّ )

 َّل.

 إًذا معنى اآلية غير فصيح على ذلك، كما قال المتنبِّي:

ْيَف َينقُص قدْدُرُه إ   ا ق يدَل   أَلْم َتَر أنَّ السَّ

 

دددددَن اْلَعَصدددددا  دددددْيَف َأْمَضدددددى م   إ نَّ السَّ

َن اْلَعَصاأليس )  ْيَف َأْمَضى م   (؟السَّ

َن اْلَعَصابلى؛ لكن لو قلت: ) ْيَف َأْمَضى م  ْيف  لـ ) ( صار هذا َقْدحالسَّ ( السَّ

ْيف  وليس َمْدًحا، إًذا ما يف مقارنة بين ) ( يف هذه المسألة لكي اْلَعَصا( وبين )السَّ

 ُتقارب؛ إًذا ما معنى اآلية؟

 .(00:16:35@)....... طالب:

، (چ)ُحرٍّ  (وئ وئ)رقيق مملوك  (عبد مؤمن)يعني: ُحر،  الشيخ:

نْ )معنى هذا اآلية؛ وإَّلَّ لو كان   ( ما كان يف هنا معنى فصيح.مشرك ببٌد  َ ْيٌر م 

ونه 00:16:55@)طيب.. هذا فقط  ( 00:16:35@»)(، هذا يسمُّ

 (چ چ چ)، من كل معلوم يف اللغة يجوز أن ُيحَذف فقال: «الموصوف

 .(چ)ُحرٍّ  (وئ وئ)يعني: 
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 [79الكهف:] (ڻ ڻ ڻ ڻ)يف سورة الكهف:  كقوله  

 مساكين؟لماذا أفَسَد الرجل الصالح السفينة )سفينة ال

 .(00:17:20@)....... طالب:

ر ويقول: أنا 00:17:25@)لكي َّل يأخذها هذا الملك الظالم،  الشيخ: ( ُيفسِّ

. إًذا سيأخذ سفينتهم، كان (ڻ ڻ ڻ ڻ)أفسدُتها ألنَّه أمامهم ملٌك 

صالحة، فَحَذَف الصفة هنا ألنه  (ڻ ڻ ڻ)يأخذ كل سفينة، َّل؛ المراد: 

ها كثيًرا، مفهوم؛ ألنَّ الفاسدة َّل  ما يأُخُذها؛ فلهذا أفسد سفينتهم فساًدا َّل يضرُّ

 (.00:17:53@( هذا يف الهامش يف الحاشية، واآلن نعود إلى )00:17:49@)

  ِات االبتداء بالنكرة: أن تعمل ه ه الموضع الخامس من مواضع مسوِّ

 :النكرة فيما بعدها

(، وكقولك: صدقةٌ  أمٌر بمعرخٍف صدقٌة، خنهٌ  بن ُمنَكرٍ يقول: مثل )مثل: 

(، دباٌء يف السفر أقوْ أسلحة المؤمن(، وكقولنا: )تشجيٌع بلى الخير مطلوٌب )

َبٌة ف   اْلَخْير َ ْيرٌ : )]ألفية[وابن مالك يقول يف الـ  ِْ  (.َر

 (:أمٌر بمعرخٍف صدقةٌ طيب... )

 (.أمرٌ المبتدأ: )

 (.صدقةٌ ( بأنه )أمرأخرب عن هذا الـ )

غ اَّلب  (؟ يقول: كوهنا عاملة، أين عِمَلت؟أمرٌ تداء بالنكرة )طب ما الذي سوَّ

 ؟-يا إخوان-(، كيف عِمَلْت هنا أمٌر بمعرخٍف (، )بمعرخٍف عِمَلت يف قوله: )

 .(00:19:16@)....... طالب:

( من قبل ِعدة مواضع، حتى 00:19:21@)كونه مصدًرا، هذا الذي  الشيخ:
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م الباب المتأخِّ  ر أحياًنا أن يقدِّ األسماء العاملة بمل »وهي  ]ألفية[ر يف الـ أنَّا نفكِّ

ألهمية وكثرة اإلحالة عليه، هناك أسماء تعمل عمل فعلها، وهنا األسماء  «أفعالها

جامدة َّل تعمل عمل فعلها، مجرد اسم، اسم مجرد عن الفعل ليس فيه رائحة 

 الفعل.

فعل، فيها وهنا أسماء هي أسماء لكنها تعمل عمل فعلها ألنَّها فيها رائحة ال

( هذه أسماء؛ قلمٌ  -كرس ٌّ  -ماٌل  -تجارٌ  -باٌب  -رجٌل معنى الفعل، فإذا قلت: )

 لكن ما فيها معنى الفعل.

( هذا مصدر، صح اسم؛ لكن فيه معنى الفعل وَّلَّ ما فيه ضرٌب لكن إذا قلت: )

 (.ضرٌب معنى الفعل؟ هذا فيه معنى الفعل )

 (.أكٌل  - ْرٌب  -ضرٌب كل المصادر فيها معنى الفعل )

وكذلك األسماء المشتقة كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبَّهة، 

( هي أسماء لكن فيها معنى الفعل؛ فلهذا تعمل عمل مضرخٌب  -طالٌب مثل )

 الفعل، بخالف األسماء التي ليس فيها معنى الفعل.

َبٌة ف   اْلَخْير َ ْيرٌ فلهذا إذا قلنا اآلن: ) ِْ ( هنا أمٌر، صدقةٌ أمٌر بمعرخٍف ( أو )َر

 هل يصح أن ُتحل الفعل محلها؟ أن تضع الفعل محلَّها أو َّل يصح؟

ل، كيف نقلب  يصح، يصح أن تقلب هذا المصدر الصريح إلى مصدر مؤوَّ

ل؟  المصدر من صريح إلى مؤوَّ

ل هو: ( المكون من حرف مصدري وفعل، 00:21:09@) المصدر المؤخَّ

 يس هذا المعنى؟ نعم.( ألأن تأمر بالمعرخف صدقةفتقول: )

(؛ فلهذا يعمل هذا المصدر كما يعمل الفعل؛ فلهذا أن تأمر( بمعنى )أمرٌ إًذا فـ )

نقول: المصدر هنا عامل ألنه بمعنى الفعل، عِمَل يف ماذا؟ عِمَل يف قولك: 
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 (.تأُمر بمعرخٍف ( )بمعرخٍف ) 

َن اْلك َرام  )( كقولنا: أمٌر بمعرخٍف صدقةوليس قولنا: ) نَْدَنا َرُجٌل م   (:ب 

َن اْلك َرام  فـ ) ( اسم جامد ليس فيه معنى الفعل، كأنك َرُجٌل ( هنا صفة؛ ألنَّ )م 

( أمر( هل يصف هذا الـ )أمٌر بمعرخٍف صدقة؛ لكن هنا )(رجٌل كريٌم بندناقلت: )

 (؟معرخف( نفسه واقع على الـ )أمر(؟ أو الـ )معرخفألنه من )

( أمر(؛ إًذا فالـ )معرخف(، يعني: ُفِعَل بالـ )فمعرخ( وَقَع على الـ )أمرنفس الـ )

( هذا جار ومجرور؛ لكنه متعلِّق بمعرخف(، فقولك: )معرخفهنا َفَعَل عِمَل يف الـ )

 بالمصدر؛ ألن المصدر َعِمَل فيه.

 :اخلالصة: أنَّ االسم 

 .ا جامد  إمَّ

 .أو مشتق 

 أخ نقول: إنَّ االسم:

 .ا يف معنى الفعل  إمَّ

 ى الفعل.أو ليس يف معن 

ُيراد بذلك: المصادر واألسماء المشتقة، هذه تعمل  فال ي يف معنى الفعل:

 عمل الفعل، حكمها ُحكم األفعال.

 هذه جامدة َّل تعمل عمل الفعل. خاألسماء الت  ليس فيها معنى الفعل:

 .(00:23:07@)....... طالب:

الها تشمل َّل، األسماء التي فيها معنى الفعل أو العاملة عمل أفع الشيخ:

 المصدر، وتشمل األسماء المشتقة؛ ألنَّ المصدر هو أصل الفعل.
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 .(00:23:26@)....... طالب:

 نعم، المصدر واألسماء المشتقة. الشيخ:

( شرحتها من قبل عدة مرات َّل ُأِعيد عليها الكالم 00:23:34@)طيب... 

 كثيًرا؛ وإنما أعتمد على ما شرحته من قبل.

 ...س خاأل ير: إ ا كانَ النكرة مضافًة إلى نكرٍة الموضع الساد طيب

 .فيجوٌ أن تقع مبتدأً 

 (:طالب بلٍم  ير من طالب  مالٍ : أن تقول: )مثال  لك

 ( هو الخرب. يرٌ ( فـ ) يرٌ ( بأنه )طالبأخربَت عن هذا الـ )

 (: هذا مبتدأ نكرة.طالبطيب... و)

غ وقوعه مبتدًأ؟ كونه مضاًفا إلى نكرة )  (.لُب بلمٍ طاما الذي سوَّ

(: فالمبتدأ حينئٍذ طالب العلم  يٌر من طالب المال: )-يا إخوان-لو قلنا 

 معرفة أو نكرة؟

 .معرفة طالب:

معرفة؛ ألنَّ اإلضافة إلى المعرفة ُتكِسب التعريف، واإلضافة إلى نكرة  الشيخ:

معنى التخصيص ُتكِسب التعريف؟ َّل ُتكِسب التعريف؛ وإنَّما ُتكِسب التخصيص، 

 : تضييق دائرة التنكير َّل إزالتها وإلغاؤها.ن يع

 (: هذه نكرة.رجلإذا قلت: )

 (: معرفة.محمدوإذا قلت: )

 (: نكرة.طالبطب وإذا قلت: )
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ب طالب جاه -طالب بلم -طالب مال( يعني: يف )طالب بلم)  ( يعني: الُطالَّ

ا، فإذا قلت: ) كن هل ( ضاق التنكير وَّلَّ ما ضاق؟ ضاق؛ لطالب بلمكثيٌر جدًّ

 زال؟ يعني تحدد الشخص المراد؟

 أن تِضيق دائرة التنكير لكن ما تزول.التخصيص: َّل هذا التخصيص، 

أخرب عن هذه الـ  «َ ْمُس َصَلَواٍت َكَتَبُهنَّ اهللُ »: ومن ذلك قوله 

 :«َكَتَبُهنَّ اهللُ »بأنَُّهنَّ  «َ ْمُس »

 : مبتدأ.«َ ْمُس »فـ 

 .«َكَتَبُهنَّ اهللُ »عني: الجملة الفعلية ، ي«َكَتَبُهنَّ اهللُ »والخرب: 

غ وقوع   .«َصَلَواٍت »مبتدًأ: كوهنا ُمضافًة إلى قوله:  «َ ْمُس »الذي سوَّ

 بعد أْن ذَكْرنا هذه المواضع، فقال: اآلن ننظر يف أبيات ابن مالك 

ددددددددَدا ب دددددددداْلنَّك َرهْ 
ٌُ االْبت   َخالَ َيُجددددددددْو

 

ددددرَ   ْيددددٍد َنم  ٌَ نْددددَد 
ددددْد َكع   هْ َمددددا َلددددْم ُتف 

َرهْ يعني: )  ْيٍد َنم  ٌَ نَْد 
َرهْ (. الـ )ب  َرهْ نوع من الثياب مخطط ) :(َنم  ( ربما ما َنم 

َرهْ (، )بند ٌيٍد ثوٌب ُيستعمل، المهم أنه... كقولك: ) ْيٍد َنم  ٌَ ْنَد 
 (:ب 

َرهْ فـ )  (: مبتدأ.َنم 

ْيدٍ والخرب: ) ٌَ نَْد 
ر المبتدأ.ب  م الخرب وأخَّ  (. فقدَّ

َرهْ طيب... ) غ وقوعها مبتدًأ: كون الخرب شبه َنم  ( نكرة أم معرفة؟ نكرة، سوَّ

مة.  جملة مقدَّ

 (:َخَهْل َفَتًى ف ْيُكمْ ثم قال: )

 (: حرف استفهام.َهْل )

 (: اسم َوَقع يف أول الجملة مبتدأ.َفَتىً )



 

 
e 

g h 

f  103 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 (: شبه جملة خرب.ف ْيُكمْ )

 .«قع بعد استفهامالمبتدأ النكرة الوا»( نكرة، هذا مثال على َفَتىً إًذا فالمبتدأ )

لٌّ َلنَاثم قال: )
لٌّ َلنَا(. )َفَما   

ل(. الـ )َما     (:ما صديٌق لنا(: الصديق )  

 (: حرف نفي.َما)

لٌّ )  (: مبتدأ.  

 (: شبه جملة خرب.َلنَا)

 .«النكرة مبتدًأ لكون النف  قبلها»هذا مثال على وقوع 

نَْدَناثم قال: ) َن اْلك َرام  ب   َذَكْرناه وشرحناه:(: هذا َخَرُجٌل م 

 (: مبتدأ.َرُجٌل فـ )

َن اْلك َرام  و)  (: صفة، نعت.م 

نَْدَناو)  (: خرب.ب 

َبٌة ف   اْلَخْير َ ْيرٌ ثم قال: ) ِْ َبٌة ف   اْلَخْير َ ْيرٌ (: هذا أيًضا شرحناه، )َخَر ِْ  (:َر

َبةٌ ) ِْ  (: مبتدأ.َر

 (.َ ْيرٌ وأخرب عن هذه الرغبة بأهنا )

َبٌة ف   اْلَخْير(. )َخْيرف   الْ طيب... قوله: ) ِْ (: هذه متعلِّقة بالمصدر؛ ألنَّ َر

َب يف الخير  يرٌ المصدر هنا عامل ألنه بمعنى الفعل؛ ألنَّ التقدير ) َِ (، إذا أن تر

ل بالفعل؛ فحينئٍذ يكون بمعنى الفعل ويعمل عمله.  كان اَّلسم يتأوَّ

ْينُ ثم قال: ) ٌ  ( يريد: )َخَبَمْل ب َر َيز  ن من أجل الشطر، ينخبمل ب رم خ ( لكن سكَّ

ْينُ )  (:َبَمْل ب َر َيز 
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ْينُ يقول: عمل البِر )  ْينُ ( صاحبه، )َيز   (:َبَمْل ب َر َيز 

 (: مبتدأ.َبَمْل )

ْينُ ( بأنه )َبَمْل وأخرب عن هذا الـ ) ْينُ (، الخرب: جملة )َيز   (زَيز 

غ وقوعه مبتدًأ: كونه مضاًفا إلى نكرة وهي )  (.ب رَ وسوَّ

ا، وهو اقتصر َخْلُيَقْس َما َلْم ُيَقْل ) ثم قال: غات كثيرٌة جدًّ ( يريد: أنَّ هذه المسوِّ

غات، وقد أوصلها ابن هشان يف   ]الُمْ ن  [على ِذْكر ستة يظن أنَّها أشَهر هذه المسوِّ

غات.  إلى عشرة مسوِّ

ًغا.]ألفية[ واألشموين يف شرح الـ   إلى خمسة عشر مسوِّ

ًغا. ألفية[]وابن عِقيل يف شرح الـ   إلى أربعين مسوِّ

أنَّ بعضهم أوصلها إلى أكثر من خمسين ]أ باه النظالر[: وَذَكَر السيوطي يف 

ًغا.  مسوِّ

 :وكل هذه املسوِّغات تعود إىل أمَرْين: إمَّا إرادة 

 .التعميم 

 .أخ التخصيص 

ا أن ُيراد بالمبتدأ: ِات: إمَّ ََ يف كل ه ه المسوِّ ل  لو تأمَّ

 .إرادة التعميم 

 .أخ إرادة التخصيص 

غات على كثرهتا إلى شيٍء واحد وهو:  وبعض النحويين ُيِعيد كل هذه المسوِّ

، وهذا الذي «إذا وَقَعْت النكرة مبتدًأ، وأفادت فائدًة واضحة؛ جاز»، فيقول: ا فادة
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: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، لم يذُكر يف «سيبويه»اقتصر عليه إمام النحويين 

 َّلَّ اإلفادة، إذا أفادت؛ جاز أن تقع.المسألة إ

َدا ب اْلنَّك َرْه عندما قال: ) ]ألفية[وكذلك أشار إليه ابن مالك يف الـ 
ٌُ االْبت  َخالَ َيُجْو

ْد   (.َما َلْم ُتف 

وها  إَّلَّ أنَّ النحويين حاولوا بعد ذلك أن يستقصوا هذه المواضع ويسمُّ

ِات االبتداء بالنكرة»  «.مسوِّ

( ضعيٌف باد بقرملةكالم العرب يف وقوع المبتدأ نكرة قولهم: )طيب... ومن 

( يعني: ضعيٌف عاد بضعيف، إنسان ضعيف عاد بإنسان ضعيٌف باد بقرملةمِْثَل )

 (:باد بقرملة( بأنه )ضعيف( أخرب عن هذا الـ )ضعيٌف أضعف منه: )

 (: مبتدأ.ضعيٌف )

غات.  ابحث عن أي مسّوغ من المسوِّ

 (:تمرة  يٌر من جرادة( الكالم واضح ومفيد، )من جرادةتمرة  يٌر وقالوا: )

 (: مبتدأ.تمرةٌ )

 (: خرب. يٌر من جرادةو)

 .(00:31:45@)....... طالب:

(، التمرةُ ( ما قال: )تمرةٌ ( معرفة، )00:31:48@)( طبًعا نكرة، تمرةٌ ) الشيخ:

ى )تمرةٌ ( أي )تمرةٌ )  (.تمرةٌ (، كل تمر يسمَّ

 (ڭ ۇ)، [1الهمزة:] (ٿ ٿ ٿ ٿ)وقال سبحانه: 
 :[1المطففين:]



 

 
e 

g h 

f  106 
 شرح ألفية ابن مالك

 : مبتدأ.(ڭ) 

 .(ۇ)أو  (ٿ ٿ ٿ)بأنه  (ڭ)وأخرب عن هذا الـ 

 (.00:32:19@): نكرة َوَقَع مبتدًأ؛ ألنه جملة (ڭ)

ه(.  رٌّ أهرَّ  ا نابوقالوا: )  يعني: أنَبَحه، جعله ينبح. أهرَّ

َجَعل هناك حدث شيء يعني: الكلب أو..... يعني: ما.... وأكيد (  ا ناب)

أثر َوَقع تقول: أكيد يف شيء سبَّب هذا األثر  -مثاًل -هذا الكلب ينبح، إذا رأيت 

 (. رُّ أهرَّ  ا ناب)

 ( قلنا: بمعنى: أنَبَح، جعله ينبح هذا الهرير.أهرَّ و)

يف َمْدح بنو جفلة من بني الُمنِذر قبل  ◙ومن ذلك قول لحسان بن ثابت 

 ال فيه:اإلسالم، قال فيهم قصيدة منها بيت ق

رُّ ك َ ُبُهمْ  َواد  اْلُمْقب ل           ُيْ َشْوَن َحتَّى َما َته   اَل َيْسَأُلوَن َبْن السَّ

اد: إنَّ هذا أْمَدح بيت قِيل يف قبيلة.  حتى قال كثيٌر من النُّقَّ

يقول: هؤَّلء َبلغوا من البطولة والشجاعة أهنم َّل يخافون من أحد، حتى أهنم 

أيت العدو ويهجم ما يسألون َمن الذي أتى؟ يجلسون يف مجالسهم وي

َواد  اْلُمْقب ل  ( يأتيكم نقضي عليه؟؟؟؟ )00:33:34@) (، حتى اَل َيْسَأُلوَن َبْن السَّ

انتقلت هذه القوة والبطولة إلى كالهبم، إذا أقَبَل األعداء كالهبم ما هتِّر، ما تنبح، 

رُّ ك  هذا من شدة شجاعتهم، فقوله: )  ( يعني: ما تنبح.َ ُبُهمْ َحتَّى َما َته 

 (:  ٌء  يٌر من ال   ءٍ طيب... ونقول نحن اآلن أيًضا كالم الناس: )

 (: مبتدأ.  ءٌ )
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 (. يرٌ وأخرب عنه بـ )

وقد َوَقَع مبتدًأ ألنه أفاد؛ إًذا فهي عادت المسألة إلى اإلفادة هذا ضابٌط واضح 

ا الذين َذَكروه هذه  غات فهم لم يْذُكروها ومنضبط، ومقرر عند النحويين؛ أمَّ المسوِّ

موا؛ وإنَّما حاولوا أن يستْقِرئوا مواضع اإلفادة،  للحصر أو استدراٍك على َمن تقدَّ

 يقول: مواضع اإلفادة مثل هذه المواضع.

 لكن كلَّما أفادت النكرة إذا َوَقعت مبتدًأ جاز أن تقع مبتدًأ.

، أي: وقوع اء بالنكرةاالبتدطيب... هذا ما يتعلَّق بالمسألة األُولى وهي: 

 المبتدأ نكرًة.

 سؤال يا إخوان قبل أن ننتقل إىل املسألة الثانية؟ 

 ؟(00:35:05@)....... سؤال:

 ( ألنه مصروف.َفَتىً : لوم )(َهْل َفَتًى ف ْيُكمْ نعم ) الشيخ:

 ؟(00:35:14@)....... سؤال:

ا َّل رفع وَّل ( هذا حرف استفهام، والحروف ليس لها ُحكم إعرابً َهْل ) الشيخ:

ْفع.  نصب وَّل جر وَّل جزم؛ فما تقول: مبتدأ؛ ألنَّ المبتدأ له ُحكم إعرابي وهو الرَّ

 ؟(00:35:39@)....... سؤال:

 ( حروف.خالهمزة -هل( أدوات اَّلستفهام أسماء إَّلَّ )خالهمزة -هل) الشيخ:

 ؟(00:35:51@)....... سؤال:

 األسماء التي تعمل عمل فعلها: الشيخ:

 المصدر. 
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  .خأسماء األفعال 

 :التي هي: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبَّهة. خاألخصاف 

 هذه هي األسماء التي تعمل عمل فعلها.

 ؟(00:36:19@)....... سؤال:

تعمل عمل فعلها، إذا كان فعله َّلزم يرفع فاعاًل فقط: فهي أيًضا ترفع  الشيخ:

 فاعلها.

(: فكذلك هذا اَّلسم وإذا الفعل يرفع فاعاًل وينصب مفع وًَّل )يعني: متعدٍّ

 يرفع فاعاًل وينصب مفعوًَّل.

قاًم ( متعدٍّ أو َّلزم؟ َّلزم، تقول: )قامَ (، و)َقامَ ( هذه من )قالمفإذا قلت مثاًل: )

 (.محمٌد 

( قد قالم(، )قالم( فهو )يُقوم -قَام(: )قامَ طيب... هات اسم الفاعل من )

(، كما قالم(؟ فاعل لـ )أبوه( ما إعراب )أبوه محمٌد قالمٌ ( فتقول: )قاميعمل مثل )

 (.قام( مثل )قالم(، )محمٌد قام أبوهتقول: )

 (.َضَرَب محمٌد اللصَّ ( متعدٍّ أو َّلزم؟ متعدٍّ تقول: )َضَرَب لكن لو أخذنا )

( يعمل ضارٌب (، )ضارٌب )فهو  (يْضر ُب  -َضَرَب )طيب... هات اسم فاعل: 

( كما محمٌد ضارٌب اللصَّ مفعوًَّل فتقول: )( يرفع فاعاًل وينصب َضَرَب مثل )

 (:محمٌد يضرب اللصَّ تقول: )

 ( مفعول به منصوب.اللصَّ طبًعا )

 (.هووالفاعل: مسترت تقديره )

فُتعِرب هذا اَّلسم العامل عمل فعله أو ُتعِمل هذا اَّلسم العامل عمل فعله 
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 كفعله.

 ؟(00:37:59@)....... سؤال:

 (.00:38:08@« )األشموين وابن عِقيل» الشيخ:

 ؟(00:38:09@)....... سؤال:

 نعم.« األُشموين»بضم الهمزة، « األُشموين»نعم  الشيخ:

 ؟(00:38:16@)....... سؤال:

يعني أشرحه لك بعد الدرس، أنا وأنت هذه المسألة، َّل، أشرح بعد  الشيخ:

 الدرس هذه المسألة.

 يف هذه المسألة؟ -يا إخوان-طيب... اآلن بِقي سؤال 

 .ننتقل للمسألة الثانية، قلنا وهي: تقديم املبتدأ واخلرب 

 يعني: ترتيب المبتدأ والخرب، قال ابن مالك:

َرا   األَْ َبار  َأْن ُتؤ َّ
ْيَم إ ْ  اَل َضَرَرا  خاأْلَْصُل ف  َخا اْلتَّْقد  ٌُ  َخَجوَّ

نة من  الك ( ثم أخَبر ابن ممحمٌد قالمٌ كـ )« مبتدأ وخرب»فالجملة اَّلسمية مكوَّ

ًرا.  أنَّ األصل يف الخرب من حيث التقديم والتأخير: أن يكون متأخِّ

ًما.  إًذا فاألصل يف المبتدأ: أن يكون متقدِّ

ر الخرب،  إً ا فاألصل يف الترتيب بين المبتدأ خالخبر: م المبتدأ، وأن يتأخَّ أن يتقدَّ

 قلنا: هذا هو األصل.

ني: التزام هذا األصل طيب... هذا األصل ما ُحكمه؟ واجب أم جائز؟ يع

 )تقديم المبتدأ وتأخير الخرب( جائز أم واجب؟
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 .....يجب يف مواضع 

 ؟(00:40:00@)مدا لة:....... 

ر  الشيخ: م المبتدأ وتؤخِّ يجب يف مواضع، يجب أن تلتزم هذا الرتتيب فتقدِّ

 الخرب يف مواضع، َذَكَر ابن مالك أربعة مواضع.

م الخرب وتأخير المبتدأ ما ُحكمه؟ واجب طب مخالفة هذا األصل، يعني: تقدي

 يف أربعة مواضع.

ر المبتدأ يف أربعة مواضع،  م الخرب وتؤخِّ إًذا يجب أن تخالف هذا األصل فتقدِّ

يف سوى هذه المواضع ما ُحكم التقديم والتأخير بين المبتدأ والخرب؟ يعني: ما 

 ُحكم الرتتيب األصلي؟

 تلتزمه.جائز، يجوز أن تلتزمه، ويجوز أن َّل 

 (: مبتدأ وخرب.محمٌد قالمٌ فقولك: )

 (:قالٌم محمٌد ويجوز أن َّل تلتزم فتقول: )

 (: خرب.قالمٌ فـ )

 (: مبتدأ.محمٌد و)

م الخرب فتقول: )أ   يف الداروتقول: ) ( ما يف إشكال يف يف الدار أ  (، ثم تقدِّ

 ذلك، جائز.

م المبتدأ وأنفإن قلَطيب..  ر الخرب؟ : لماذا كان األصل أن يتقدَّ  يتأخَّ

محمٌد أنَّ الخرب يف المعنى هو صفة للمبتدأ، فإذا قلت: ) فالجواب بلى  لك:

 ( يف اإلعراب الصناعي يف النحو نقول:قالمٌ 
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 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: خرب.قالمٌ و)

( بـ محمٌد (، وشخص )محمٌد ( من صفات )القياملكن يف المعنى: جَعْلَت )

 (.قالمٌ ( بأنَّه )القيام)

 (: الخرب يف المعنى من َوْصف المبتدأ.القيام) إًذا فـ

 :م. خحق الموصوف  أن يتقدَّ

 ر.خحق الصفة  : أن تتأخَّ

 :وهلذا قرَّر النحويُّون 

 التقديم.أنَّ األصل يف المبتدأ : 

 التأخير.خاألصل يف الخبر : 

 وعلى ذلك يِدين أنَّ للمبتدأ مع الخرب من حيث الرتتيب ثالثة أحوال:

 وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخرب، يعني: التزام األصل. :الحالة األُخلى

العكس: وجوب تقديم الخرب وتأخير المبتدأ، يعني: مخالفة  خالحالة الثانية:

 األصل.

 جواز والتأخير. خالحالة الثالثة:

م  طيب... نحن اآلن تكلَّمنا على جواز التقديم والتأخير: متى يجوز أن تقدِّ

ر بين المبتد أ والخرب يف ما سوى مواضع الوجوب؟ وهذا الذي أراده ابن وأن تؤخِّ

ْيَم إ ْ  اَل َضَرَرامالك عندما قال: ) َخا اْلتَّْقد  ٌُ ( يعني: إذا لم يوجد مانع يمنع َخَجوَّ

 تقديم الخرب فهو جائز.
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م الخرب.   وإن ُوِجد مانع: فحينئٍذ َّل يجوز أن تقدِّ

لمبتدأ وتأخير الخرب، على مواضع وجوب تقديم ا طيب... ثم تكلَّم 

 يعني: التزام األصل فقال:

ْ اْلُجدددددْزءآن   دددددْيَن َيْسدددددَتو   َفاْمنَْعدددددُه ح 

 

 ُبْرَفدددددددس َخُنْكدددددددَرًا َبددددددداد َمْ  َبَيدددددددان   

ْعددددُل َكدددداَن اْلَخَبددددَرا   َكددددَ ا إَ ا َمددددا اْلف 

 

دددددددَرا  دددددددَد اْسدددددددت َعَماُلُه ُمنَْحص   َأْخ ُقص 

ي الَم  اْبت دددددَدا   َأْخ َكددددداَن ُمْسدددددنََدًا ل ددددد  

 

ددددَدا  ددددْدر  َكَمددددْن ل دددد  ُمنْج  م اْلصَّ  ٌ  َأْخ الَ

فَذَكَر يف هذه األبيات مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخرب، أي:  

 وجوب التزام األصل، وذلك يف خمسة مواضع:

 يف التباس المبتدأ بالخبر ومتى ُيخاف التباس  :الموضع األخل: إ ا   

 المبتدأ والخرب؟

 إذا كانا معرفَتْين.

 كانا نكرَتْين. أو

 (:ٌيٌد أ وككأن تقول: )

 (.ٌيٌد المبتدأ معرفة )

 (.أ وكوالخرب معرفة )

طيب أين المبتدأ وأين الخرب؟ هذا معرفة وهذا معرفة، ليس ألحدهما فضٌل 

على اآلخر؛ ألنَّ األكثر أن يكون المبتدأ معرفة )هذا األصل(، والخرب يكون معرفة 

( اهلل بظيمٌ (، )محمٌد قالمٌ عرفة والخرب نكرة مثل )ويكون نكرة، فإذا كان المبتدأ م

 هنا واضح أنَّ المعرفة مبتدأ، وأنَّ النكرة خرب: فلك التقديم والتأخير.

 (:اهلل ربنالكن إذا استويا يف التعريف: مثل )
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ف بالَعَلمية.اهلل)  (: مبتدأ، هذا معرَّ

ف باإلضافة.ربنا)  (: خرب، وهو معرَّ

( أين المبتدأ والخرب؟ يجب أن يكون األول محمٌد  أ  ( أو )محمٌد أ  أو )

 مبتدًأ، وأن يكون الثاين خربًا.

 (:محمٌد أ  فإذا قلَت: )

 (.محمٌد فالمبتدأ: )

 (.أ  ( فأين المبتدأ؟ )أ   محمٌد ولو قلَت: )

رته.أ  ( أنا أريد أنَّ )محمٌد أ  ولو قلت: )  ( هو المبتدأ لكنِّي أخَّ

 ؛ ألنَّ ُيلبس المبتدأ بالخرب.نقول: هذا َّل يصح، َّل يجوز

 ( من حيث المعنى؟أ   محمٌد ( و)محمٌد أ  وهل هناك َفْرق بين )

أ   (، ومتى تقول: )محمٌد أ  نقول: نعم هناك َفْرق، فمتى تقول: )

 (؟محمٌد 

نقول: المبتدأ هو المعروف المحكوم عليه، الشيء المعروف بينك وبين 

 الُمخاَطب: هذا هو المبتدأ.

 ل الذي تأيت به لُتخرب به: هو الخرب.والمجهو

(؛ إًذا فالشيء المعروف محمٌد )( 00:47:20@)فإذا كان المخاطب يعرف 

(؛ لكن المجهول بينك وبين المخاطب عالقته محمٌد بينك وبين المخاطب كونه )

 ( وَّلَّ ما بينكما عالقة؛ فماذا تقول حينئٍذ؟صديقك( وَّلَّ )أ وكبك، )

 (.أ  (، ثم تأيت بالمجهول )محمٌد عروف )( هذا الممحمٌد تقول: )
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، (أ وكطيب... إذا كان المعروف بينك وبين المخاطب كون هذا الرجل ) 

( يعني: خالص معروف ه ا أ  أتيت إليه يف البيت ثم َدَخَل أخوك يف المجلس )

 (.أ اك(؛ إًذا فالمعروف بينك وبين المخاطب كونه )أ وك)أنه 

( ألنَّ هذا األصل، أ   محمٌد ه حينئٍذ؟ تقول: )والمجهول: اسمه، ماذا تقول ل

 : أنه المعروف.األصل يف المبتدأ

كما قلنا قبل قليل: أنَّ اَّلبتداء بالنكرة ما يجوز؛ ألنَّ األصل يف المبتدأ أن 

يكون معروف، هو المعروف، والخرب هو المجهول الذي ُيحَكم به، انظروا يف 

أصاًل المحكمة حتى يأيت المحكوم عليه،  المحكمة لو ُعِقَدت المحكمة ما ُتعَقد

( يحكم عليه بالقتل، بالرباءة، 00:48:45@)ثم الُحكم ما نعرفه إَّلَّ فيما بعد، 

 بالسجن.

 :المبتدأ. فالمعرخف هو 

 :الخرب. خالمجهول هو 

( هذا معرفة وهذا محمٌد كريم: كـ )فإ ا كان هناك أمر يبيِّن لنا المبتدأ من الخبر

 المبتدأ من الخرب. نكرة؛ إًذا واضح

م اهلل ربنا(، )محمٌد أ  : كـ )لكن لو استويا يف التعريف ( هنا َّل، َّل بد أن ُتقدِّ

ر الخرب.  المبتدأ وأن تؤخِّ

( تريد أن أفضل منك أفضل من : ويمثِّلون لذلك بنحو )أخ استويا يف التنكير

 (.أفضل منك أفضل من تقول: اإلنسان اللي أفضل منك هو أفضل مني )

( أنت ماذا تريد أن تقول؟ َّل بد أن تجعل أفضل من  أفضل منكو تقول: )أ

أفضل المبتدأ هو المعروف، وأن تجعل الخرب هو المجهول، فيمكن أن تقول: )

( ممكن 00:49:58@)( هنا أفضل منك أفضل من ( أو تقول: )من  أفضل منك
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م المبتدأ وهو المعروف بينك وبين  المخاَطب، وأن أن تقوله؛ لكن يجب أن ُتقدِّ

ر الخرب وهو المجهول.  تؤخِّ

( أي: عند تقِديم الخرب َفاْمنَْعهُ طيب... إَّلَّ أنَّ ابن مالٌك قال يف البيت، قال: )

ْ اْلُجْزءآن  ُبْرَفس َخُنْكَراً ) ْيَن َيْسَتو   ( يريد تعريًفا وتنكيًرا.َفاْمنَْعُه ح 

 أ من الخرب.( إذا عدما ما يبيِّن لك المبتدَباد َمْ  َبَيان  )

ر؟ نعم يجوز،  م وتؤخِّ طب وإذا جاء ما يبيِّن المبتدأ من الخرب هل يجوز أن ُتقدِّ

ربما المعنى هو الذي يبيِّن لك المبتدأ من الخرب، وإن كانا معرفَتْين، أو كانا 

 نكرَتْين.

إنسان )وميلك مثاًل( َكَتب ِشعر وُأعِجبت به، أو شاعر كذا جيد مثال  لك: 

عر ومتميِّز، ف أردَت أن تشبِّهه بالمتنبِّي أبي الطيِّب، أبو الطيِّب هو الَعَلم طبًعا يف الشِّ

 العربي، يعني هو الذي سُتشبِّه به؛ فماذا تقول؟

 (:محمٌد أبو الطيِّب( يعني: مثل أبو الطيِّب )محمٌد أبو الطيِّبتقول: )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (.أبو الطيِّبوالخرب: )

( طب أين المبتدأ والخرب؟ سواء قلَت: طيِّب محمٌد أبو اليجوز أن تقول: )

 (:أبو الطيِّب محمٌد ( أو قلت: )محمٌد أبو الطيِّب)

 ( ألنَّه المشبَّه.محمٌد فالمبتدأ: )

 ( ألنه المشبَّه به.أبو الطيِّبوالخرب: )

 (.أبو حنيفة أبو يوسفومثل ذلك قولهم: )

 اإلمام النُّعمان المشهور. أبو حنيفة
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 من تالميذه إَّلَّ أنه َبَرع حتى صار ُيشبَّه بأبي حنيفة يف العلم. خأبو يوسف: 

 (.أب  حنيفة( مثل )أبو يوسفيريد أن يقول: )

 ( هذا مبتدأ وخرب.أبو يوسف أبو حنيفةفإذا قلت: )

 (.أبو يوسف أبو حنيفةولو قِيل: )

 (.أبو حنيفة أبو يوسفأو قلت: )

 (.أبو يوسففالمشبَّه هو المبتدأ وهو: )

 (.أبو حنيفةمشبَّه به هو الخرب وهو: )وال

 هذا الموضع األول.

 يف التباس المبتدأ بالفابل  .الموضع الثاين: إ ا   

كْت العرب  إذا ِخيف اَّللتباس نفتأ وهنَرع إلى ماذا؟ كلَّما ِخيف التباس تمسَّ

 باألقل، وهو: تقديم المبتدأ وتأخير الخرب هنا.

ل؟ إذا كان الخرب فِعاًل، إذا َوَقَع الخرب كيف يحدث التباس بين المبتدأ والفاع

هنٌد ( أو )هنٌد قامَ( أو )محمٌد يقوم( أو )محمٌد قامجملة فِعلية كأن تقول: )

 (:محمٌد قام(، )تقوم

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: فعل ماضي.قامو)

 ( خرب المبتدأ.قام هو(، والجملة الفعلية من )هووالفاعل: مسترت تقديره )

 ( خرب!محمٌد ( مبتدأ، و)قام(: فـ )قام محمٌد ٌل آخر: )طيب... لو قال قائ

 َّل.
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 .(00:54:14@)مدا لة:....... 

 (؟محمٌد ( فعل، و)قاماسم، ) الشيخ:

 .(00:54:18@)مدا لة:....... 

 فاعل. الشيخ:

( مبتدأ محمٌد ( فاعل؛ أريد )محمٌد ( فعل و)قامطيب... فإن قال: أنا َّل أريد )

ر ) ر، و) (محمٌد (. )قام محمٌد مؤخَّ م، يعني: )قاممبتدأ مّؤخَّ ( محمٌد قام( خرب ُمقدَّ

مت الخرب فصارت الجملة )  (.قام محمدثم قدَّ

( محمٌد ( المستمع العربي ماذا يفهم؟ يفهم أنَّ )قام محمٌد طب اآلن إذا قلت: )

ر أو فاعل؟  مبتدأ مؤخَّ

 .مدا لة: فابل

س ممنوع يف اللغة؛ إًذا فاعل، التبس عليه ما فِهَم هو بمرادك، واَّللتبا الشيخ:

 ماذا نفعل؟ هنرع لألصول، كيف هنرع لألصول؟

 ( نقول: فعل وفاعل، األصل: الجملة فعلية.قام محمٌد يعني: )

م المبتدأ  وإذا أردت أنه مبتدأ: َّل بد أن تعود إلى أصل الجملة اَّلسمية، تقدِّ

ر الخرب فتقول: )  ( إذا أردت المبتدأ والخرب.محمٌد قاموتؤخِّ

(؛ لكن تذهب عالمة قام محمٌد ا إذا أردت فعل وفاعل: فيجوز أن تقول: )أمَّ 

جملة فعلية، وهناك َفْرق بين الجملة اَّلسمية والجملة الفعلية؛ إنَّما المعاين 

( وبين محمٌد قام، َفْرق بين )( فروق00:55:46@)اإلجمالية قد تكون متقاربة 

 (:قام محمٌد )

 (.قام)(: هذا مجرد إخبار أنه قام محمٌد )
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د )محمٌد قاملكن )  (؛ محمٌد قام( تقول: )القيام(: هذا آكد، إذا أردت أن تؤكِّ

 ( حينئٍذ مرَتْين:محمٌد ( إلى )القيامألنَّك أسندَت )

 (.محمٌد ( خرب )قاممرًة بالخرب: عندما جعلَت )

 (.محمد( يعود إلى )هو( فيها فاعل تقديره )قامومرًة بالفاعل: ألنَّ )

( يف الخربية، ويعود إلى الفاعل يف الفاعلية؛ محمدعود إلى )( يقامإًذا فـ )

 ( حينئٍذ مرتين.محمد( إلى )القيامفأسندَت )

َفَر اهلل لك(، )قام محمٌد فإذا أردت مجرد الخرب: تقول: ) ( سافر محمد(، )َِ

 هذا مجرد إخبار، جملة خربية.

ألمر َثَبَت ( خالص؛ ألنَّ امحمد سافرلكن إذا أردت التأكيد أكثر: تقول: )

 ( انتهى األمر.محمد سافروتلبَّس به من دون شك )

 (.اهلل ي فر لك)

إًذا فالجملة اَّلسمية آكد وأبلغ من الجملة الفعلية، ولكلٍّ منها موضع، هذا 

 موِضع وهذا موضع.

 .)( أخ )إنَّما  الموضع الثالث: إ ا كان المبتدأ محصوًرا بد )إالَّ

م.إنَّما( و)إالَّ حصر ) إذا كان المبتدأ محصوًرا بأدايت  (: فيجب أن ُيقدَّ

ر وجوًبا. م المبتدأ وجوًبا: فإنَّ الخرب سيؤخَّ  فإذا ُقدِّ

( إنَّما محمٌد رسوٌل ، )[144آل بمران:] (ما محمد إَّل رسول)كأن تقول: 

 حصرنا ماذا يف ماذا؟

 (:الرسالةيف ) ( محمًداحصرنا )
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 (.محمٌد المحصور هو: )

 (.ةالرسالوالمحصور فيه: )

ر؛ فتقول:  م، والمحصور فيه يجب أن يؤخَّ ما محمد )المحصور يجب أن ُيقدَّ

م الخرب هنا؟ تقول: )(إَّل رسول ( ما رسوٌل إالَّ محمد، طب هل يجب أن تقدِّ

 (؟الرسالة( يف )محمًداوأنت تريد أن تحصر )

ا ( َّل، هنا أنت ما تريد هذما رسوٌل إالَّ محمدما يجوز، ُيفسد المعنى أصاًل، )

 ( اآلخرون.00:58:51@)المعنى 

 حرف نفي. :(ٺ)إًذا فـ 

 مبتدأ. :(ڄ)

 .(ۈ)بأنه  (ڄ)أخربَت عن  ؟(ڄ)أين الخرب خرب 

 حرف نفي. :(ٺ)و 

( ُملغاة؟ 00:59:17@)أداة حصر، أو يقولون: أداة استثناء ُملغاة،  :(ڇ)و 

فهي ضربت عليها وضربت على  ،(ٺ)يعني: تضرب عليه، وتضرب على 

 (.محمٌد رسوٌل رت الجملة )صا ؛(ٺ)

( مبتدأ وَّلَّ خرب؟ ثم حصر يف التأكيد فقلت: محمٌد رسوٌل هذه الجملة أصاًل )

س المعنى وهو (ما محمد إَّل رسول) ؛ فالحصر َّل يغيِّر اإلعراب؛ ألنَّه يؤسِّ

 الحصر؛ لكن َّل يغيِّر اإلعراب.

 .الموضع الرابع: إ ا كان المبتدأ لفًظا له الصدارة 

 .(00:54:18@)..... مدا لة:..
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حرف، والحروف ليس لها إعراب، « أداة الدعوة للحصر»تقول:  الشيخ: 

 تقول: حرف حصر َّل محل لها من اإلعراب، يعني: السكون.

 أو أداة استفهام ُملغاة.

  :الموضع الرابع: إ ا كان المبتدأ لفًظا له الصدارة.قلنا 

 هناك ألفاظ لها الصدارة يف اللغة العربية، كـ:

 دوات اَّلستفهام.أ 

 .وأدوات الشرط 

 (النافية.ماو ) 

 هذه أدوات لها الحصر.

طيب... فإذا َوَقع المبتدأ اسًما له الصدارة، كأن يقع المبتدأ اسًما من أسماء 

 ( فحرفان.خالهمزة -هلاَّلستفهام، وعرفنا أنَّ أدوات اَّلستفهام كلها أسماء إَّلَّ )

 (:َمن يف الدار؟أن تقول: )مثال  لك: 

 (: اسم استفهام مبتدأ.َمن)

 (: شبه جملة خرب.يف الدار)

كيفية إعراب أسماء »ولعلِّي يف المحاضرة الماضية أو التي قبلها عن 

 كيف ُنعِرب أسماء اَّلستفهام؟« اَّلستفهام

فُقلُت حينذاك: إنَّ أسماء اَّلستفهام ُتعَرب بإعراب ما ُيقابلها يف الجواب، فإذا 

 (:محمٌد يف الدارب إجابة كاملة. ستقول: )( أجَمن يف الدار؟قلَت: )

 ( يف السؤال.يف الدار( يف الجواب ُتقابل )يف الدار)
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( َمن؟(هو المجهول المسئول عنه؛ فهو ُيقابل )محمٌد ( )محمٌد و)

 اَّلستفهامية.

 (:محمٌد يف الدارطيب... أعِرب الجواب )

 ( مبتدأ.َمن؟(: مبتدأ؛ إًذا )محمٌد )

 ( أيًضا خرب يف السؤال.يف الدارخرب؛ إًذا )(: شبه جملة يف الدارو)

 ( هذا اسم استفهام مبتدأ، ما ُحكم تقديمه؟ واجب.َمن يف الدار؟)

 والخرب ما تأخيره؟ واجب.

 فهذا من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخرب، أي: التزام األصل.

  الموضع الخامس من مواضع التزام األصل )أي: تقديم المبتدأ ختأ ير

 خبر(: أن يتَّصل بالمبتدأ )ل( االبتداء.ال

( مبتدأ وخرب، ثم محمٌد كريمٌ ( فالجملة اَّلسمية )َلمحمٌد كريمٌ كأن تقول: )

( مفتوحة ُتِفيد التأكيد والمبالغة ل( اَّلبتداء وهي )لأدخلَت على المبتدأ )

 (:َلمحمٌد كريمٌ والتقوية، فقلَت: )

 .(: حرف ابتداء َّل محل له من اإلعرابلالـ )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: خرب.كريمٌ و)

أنتم أ دُّ ؛ أي: )[13الحشر:] (ڳ ڳ ڱ)ومن ذلك قوله تعالى: 

 .(ڳ)( اَّلبتداء ل( ثم دخلت )رهبة

( اَّلبتداء حرف له الصدارة، يعني: ما يأيت يف وسط الكالم، إذا جاء يف لو )
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 الجملة َّل بد أن يكون يف أول الجملة. 

ر فإذا اتَّصل بالمبتدأ وهو له  م المبتدأ وأن يتأخَّ صدر؛ فيجب حينئٍذ أن يتقدَّ

 الخرب.

( اَّلبتداء نعم لها الصدارة، وَّل تكون إَّلَّ يف أول لفإن قال طالٌب نبيه: )

إذا كانت  «ل( المزحلقة»)الجملة؛ لكن تأيت يف وسط الجملة يف موضع: الـ 

 ( اَّلبتداء مزحلقًة؟لمزحلقة، ومتى تكون )

م )إنَّ تمعت هي و)( فقط، إذا اجإنَّ مع ) ر )إنَّ ( جملة: فُتقدِّ ( اَّلبتداء، ل( وتؤخِّ

( ثم أدخلت لمحمٌد قالم( اَّلبتداء، األصل )ل( هي )إنَّ محمًدا لقالمتقول: )

( ما شاء إنَّ ( اَّلبتداء حرف توكيد؛ فلم يجتمعا؛ و)ل( حرف توكِيد، و)إنَّ (، و)إنَّ )

ربه فُتَزحَلق داخل الجملة؛ ( حرف واحد، فضلاهلل ثالثة أحُرف قوية، والـ )

َيت الـ   ألهنا ُزحلَِقت عن مكاهنا.« ل( المزحلقة»)فُسمِّ

طيب... هذا ما يتعلَّق بمواضع وجوب التزام األصل، أي: تقديم المبتدأ 

 وجوًبا، وتأخير الخرب وجوًبا.

خاأْلَْصُل ف   األَْ َبار  َأْن ، قال ابن مالك: )ننظر اآلن يف أبيات ابن مالك 

َراتُ   ( إًذا سيتكلَّم عن الخرب وَّلَّ المبتدأ؟ؤ َّ

خاأْلَْصُل الخرب انتبهوا! إًذا كل األبيات القادمة سيكون الكالم فيها عن الخرب )

ْيمَ  َخا اْلتَّْقد  ٌُ َرا َخَجوَّ   األَْ َبار  َأْن ُتؤ َّ
 (.إ ْ  اَل َضَرَرا( تقديم ماذا؟ الخرب )ف 

ذا؟ إلى تقديم الخرب، كل الكالم على الخرب اآلن ( الضمير يعود إلى ماَفاْمنَْعهُ )

( امنع تقديم الخرب، فإذا منعت تقديم الخرب؛ فحينئٍذ ماذا يجب يف المبتدأ؟ َفاْمنَْعهُ )

 التقديم.

ْ اْلُجْزءآن  ) ْيَن َيْسَتو  ( ُبْرَفس َخُنْكَراً ( يعني يف الجزَءْين المبتدأ والخرب )َفاْمنَْعُه ح 
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 (.َباد َمْ  َبَيان  تعريف أو يستويان يف التنكير )يعني: يستويان يف ال

ْعُل َكاَن اْلَخَبَرا) الموضع »( كذا إذا كان الفعل هو الخرب، قلنا َكَ ا إَ ا َما اْلف 

 «.الثاين: حين يلتبس المبتدأ بالفاعل

َرا) َعَماُلُه ُمنَْحص 
َد اْست  َد (. )َأْخ ُقص  ( يعود إلى هو( أي: نائب الفاعل )َأْخ ُقص 

َد ماذا؟ الخرب ) َد (، )اْست َعَماُلهُ ( استعمال الخرب )َأْخ ُقص  ( استعمال الخرب َأْخ ُقص 

َرا) ا على ابن مالك.ُمنَْحص   ( هنا يف إشكال كبير جدًّ

َراطيب... يعني: قلنا: الموضع: أن يكون المبتدأ محصوًرا ) ( إالَّ ( يف )ُمنَْحص 

 (.ما ٌيٌد إالَّ  ابرٌ ، )[144بمران:آل ] (ما محمد إَّل رسول)( كقولك: إنَّماأو )

حصرَت المبتدأ يف الخرب، أين المحصور؟  (ما محمد إَّل رسول)إذا قلت: 

 ؟(ما محمد إَّل رسول)وأين المحصور فيه إذا قلت: 

 المبتدأ. المحصور:

 الخرب. خالمحصور فيه:

َراطب هو اآلن يقول: ) َعَماُلُه ُمنَْحص 
َد اْست  َد (. )َأْخ ُقص  ( الخرب َأْخ ُقص 

َرا)  ؟ المبتدأ أو الخرب؟(ما محمد إَّل رسول)( محصوًرا، ما المحصور يف ُمنَْحص 

ليس يف األلفية؛ بل  المبتدأ، وهذا من أكرب اإلشكاَّلت عند ابن مالك 

يف ُكُتبه كلها، حتى يف ُكُتبه النثرية يستعمل المحصور والمنحصر يف معنى 

المحصور فيه، وهذا إشكال كبير؛ ألنَّ  المحصور فيه، إذا قال: )المحصور( يعني:

المحصور غير المحصور فيه عند كل النحويين، المحصور شيء والمحصور فيه 

 شيء آخر.

 .(01:07:57@)مدا لة:....... 
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هذا قد ُيقال مصطلح له؛ لكن مخالفة اَّلصطالح َّل تجوز؛ إَّلَّ إذا  الشيخ: 

معنوية أو شيء معيَّن؛ لكن أن مثاًل علمية أو –ُبنَِيت على ُعْرف لغوي أو نكتة 

( خالِف الُعْرف اللغوي، اآلن المحصور 01:08:12@)ُتخالف الُعْرف اللغوي، 

 غير المحصور فيه.

أو  «المحصور»: إنه َّل ُيستعمل عند النحويين إَّلَّ كلمة واحدة -مثاًل -لو قِيل 

 .«المحصور فيه»أو يقول:  «المحصور»فقط، يمكن أن يقول:  «المحصور فيه»

كال المصطلَحْين مستعمل عند  «المحصور فيه»و  «المحصور»لكن 

بمعنى آخر، المفروض أنه  «المحصور فيه»يف معنى، و  «المحصور»النحويين، 

 يلتزم بالمعاين اللغوية لهذه الكلمات، وهي المعاين النحوية.

؛ ]ألفية[( الملحوظات التي ُذكَِرت على الـ 01:08:47@طيب... فهذه )

فقط ويف ُكُتبه األخرى َذَكَر ما  ]ألفية[، لو قلنا: خاصة بالـ ]ألفية[اصة بالـ وليست خ

من أجل  ]ألفية[يقوله النحويون، كل هذا ربما اصطالح خاص بالـ 

عر؛ لكن هذا أمر عنده )01:09:02@)  (.01:09:06@( الشِّ

ي الَم  اْبت َداطيب... ثم قال: ) ( لدأ اتَّصل به )( يعني: مبتَأْخ َكاَن ُمْسنََدًا ل   

 اَّلبتداء.

ْدر  ) م اْلصَّ  ٌ  ( يعني كان المبتدأ لفًظا له الصدارة.َأْخ الَ

على مواضع وجوب تقديم الخرب وتأخير المبتدأ، أي:  ثم تكلَّم بعد 

 مواضع وجوب مخالفة األصل فقال:

ي د ْرَهددددٌم َخل دددد  َخَطددددرْ  نْددددد 
 َخَنْحددددُو ب 

 

ُم الَخَبددددددددرْ    َتَقدددددددددُّ
 ُملتددددددددَزٌم ف يدددددددده 

 َكدددددددَ ا إ َ ا َبددددددداَد َبَلْيددددددده  ُمْضدددددددَمرُ  

 

 َبنْددددددُه ُمب ينددددددس ُيْخَبددددددرُ  
ددددددا ب دددددده  مَّ

 م 

ُب التَّْصدددددددديرا   َكدددددددَ ا إ َ ا َيْسدددددددَتْوج 

 

دددددددديَرا   َكدددددددَأْيَن َمدددددددْن َبل ْمَتدددددددُه َنص 
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ْم َأَبددددددَدا  َخَ َبددددددَر اْلَمْحُصددددددْور  َقدددددددِّ

 

َبددددددداُع َأْحَمدددددددَدا   َكَمدددددددا َلنَدددددددا إالَّ اتِّ

  

 .املوضع األول: أن يكون املبتدأ نكرة واخلرب شبه مجلة 

( وهذا الموضع ليس غريًبا علينا شرحناه بندي ماٌل ( و)يف الدار رجٌل ) مثل:

 (:يف الدار رجٌل قبل قليل، نعم إذا قلت: )

 (: خرب شبه جملة.يف الدار)

غ وقوع هذه النكرة مبتدًأ؟(: مبتدأ رجلو)  ولكنه نكرة، ما الذي سوَّ

مة، إًذا ما ُحكم تقديم الخرب هنا؟  كون الخرب شبيه جملة مقدَّ

غ وبطلت الجملة. رَت الخرب َذَهَب المسوِّ غ، فلو أخَّ  واجب ألنه مسوِّ

ي د ْرَهٌم َخل   َخَطرْ طيب... وهذا هو قول ابن مالك: ) نْد  ي (. )َخَنْحُو ب  نْد  ب 

 (:ْرَهمٌ د  

ي) نْد  م.ب   (: شبه جملة خرب مقدَّ

ر.د ْرَهمٌ و)  ( مبتدأ مؤخَّ

 (:َخل   َخَطرْ )

م.ل  )  ( جار ومجرور شبه جملة خرب مقدَّ

ر.َخَطرْ )  ( مبتدأ مؤخَّ

 فهذا هو الموضع األول.
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 واملوضع الثاني: أن يكون يف املبتدأ ضمرٌي يعود إىل اخلرب 

مير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخرب، كأْن أن يكون يف المبتدأ ضمير، هذا الض

يف ، فإذا قلَت: )[24محمد:] (گ ڳ ڳ)( أو يف الدار صاحبهانقول: )

 (:الدار صاحبها

م.يف الدار)  (: هذا خرب مقدَّ

ر، ويف المبتدأ )صاحبهاو)  ( ضمير يعود إلى الخرب.صاحبها(: مبتدأ مؤخَّ

صاحبها يف رَت الخرب فقلت: )طيب... لماذا َوَجَب تقديم الخرب؟ ألنَّك لو أخَّ 

م؛ الدار ر، والضمير يف العربية إنَّما يعود على متقدِّ ( َلعاد الضمير حينئٍذ على متأخِّ

م الخرب لكي يعود الضمير إليه.  فَوَجَب أن تقدِّ

 :[24محمد:] (گ گ ڳ ڳ)ومثل ذلك: 

 حرف عطف. :(پ)

 شبه جملة خرب. :(ٺ ٺ)

 مبتدأ. :(ڳ)

 كون اخلرب لفًظا له الصدارة.املوضع الثالث: أن ي 

(، ما أين ٌيٌد؟( أو )َمن أبوك؟أيًضا تكلَّمنا عن الصدارة قبل قليل، كأن تقول: )

 (؟َمن أبوك؟إعراب )

 (:أب  محمٌد (. )َمن أبوك؟كإعراب الجواب، أجب إجابة كاملة )

 (: مبتدأ.أب فـ )

 (: خرب.محمٌد و)
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( أب (، )أبوك(؟ )َمن أبوك؟ال )( يف الجواب المبتدأ ماذا ُيقابل يف السؤأب )

 (.أبوكُتقابل )

ر.َمن أبوك؟( يف )أبوكإًذا ما إعراب )  (؟ مبتدأ مؤخَّ

( َمن(؛ فـ )محمٌد (: هذه هو المسئول عنه، المجهول الذي عرفته بقول: )َمنو)

م؛ إًذا فالخرب هنا لفٌظ له الصدارة: اسم استفهام فَوَجَب تقديمه.  خرب مقدَّ

 ( أجب جواًبا كاماًل.ٌيٌد؟أين وكأن تقول: )

 (:ٌيٌد يف الدار)

 (: مبتدأ.ٌيٌد )

 (: خرب.يف الدار)

 (.أين ٌيٌد؟( يف السؤال )ٌيٌد (: مبتدأ ُتقابل )ٌيٌد إًذا فـ )

 (.يف الدار( هو المجهول، وبان الجواب بقولك: )أينو)

م وجوًبا.  إًذا الخرب مقدَّ

 :الخرب هو المحصور بـ أن يكون  املوضع الرابع: أن يكون اخلرب حمصوًرا ) )إالَّ

 .)إنَّما( أو بـ

(: ما بزيٌز إالَّ المؤمن(. )إنَّما يف الدار ٌيٌد ( أو )ما بزيٌز إالَّ المؤمنكأن تقول: )

 حصْرَت ماذا يف ماذا؟

ة( حصْرَت )ما بزيٌز إالَّ المؤمن) زَّ
 (:المؤمن( يف )الع 

 (.بزيزٌ أين المحصور؟ )

 (.المؤمنالمحصور فيه: )
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م، والمحصور هنا مبتدأ وَّلَّ خرب؟المحص   ور يجب أن ُيقدَّ

 . بر طالب:

م الخرب؛ فَوَجب أن يتأخر  الشيخ: م، َوَجب أن يتقدَّ الخرب؛ إًذا يجب أن يتقدَّ

 المبتدأ.

 قال ابن مالك: ]ألفية[طيب... ننظر يف أبيات الـ 

ي د ْرَهددددٌم َخل دددد  َخَطددددرْ  نْددددد 
 َخَنْحددددُو ب 

 

مُ    َتَقدددددددددُّ
 الَخَبددددددددرْ  ُملتددددددددَزٌم ف يدددددددده 

 هذا شرحناه. 

 َكدددددددَ ا إ َ ا َبددددددداَد َبَلْيددددددده  ُمْضدددددددَمرُ 

 

 َبنْددددددُه ُمب ينددددددس ُيْخَبددددددرُ  
ددددددا ب دددددده  مَّ

 م 

يريد: إذا كان يف المبتدأ ضميٌر يعود إلى الخرب، وهذا البيت من األبيات  

 الصعبة والتي لم يكن َنْظُمها بطريقة سلسة.

ُب التَّْصديرثم قال: ) ( يعني: إذا كان الخرب لفًظا له الصدارة، اَكَ ا إ َ ا َيْسَتْوج 

يَرا:)مثاله مثل  (:َأْيَن َمْن َبل ْمَتُه َنص 

 (: اسم استفهام خرب.َأْينَ )

ر َمنْ (، و)أين ال ي( )ال ي(: اسم موصول بمعنى: )َمنْ ) ( هو المبتدأ المؤخَّ

 وجوًبا.

 ثم قال: 

ْم َأَبددددددَدا  َخَ َبددددددَر اْلَمْحُصددددددْور  َقدددددددِّ

 

َبددددددداُع َأْحَمدددددددَداَكَمدددددددا َلنَدددددددا إ   الَّ اتِّ

( يعني: خرب المبتدأ المحصور، َ َبَر اْلَمْحُصْور  ( يعني يريد: )َ َبَر اْلَمْحُصْور  )  

( يعني: وخرب المبتدأ َخَ َبَر اْلَمْحُصْور  (؛ قال: )خالخبر المحصورما قال: )

( الذي َذَكْرناه يف البيت 01:16:57@( نفسه يِرث، )01:16:55@)المحصور، 
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 ( نتكلَّم عليه مرة أخرى.01:17:01@لسابق )ا

 .(01:17:03@)مدا لة:....... 

 يف الحالة الثانية: الخرب. الشيخ:

 .(01:17:11@)مدا لة:....... 

 يعني: خرب المبتدأ المحصور. الشيخ:

 (.ما بزيٌز إالَّ المؤمنوإذا قلت: )

 .الخبر )مؤمن( طالب:

ة( حصْرَت )المؤمنما بزيٌز إالَّ إذا قلت اآلن: ) الشيخ: زَّ
 (.المؤمن( يف )الع 

 أين المحصور؟

 .(01:17:30@)....... طالب:

زة) الشيخ:  (: هذا خرب؛ إًذا المحصور: الخرب.بزيز( )ب 

 ( المبتدأ.اْلَمْحُصْور  ( فَجَعَل )اْلَمْحُصْور  ( المبتدأ )َخَ َبرَ وهو يقول: )

« محصور فيه» وهذا« محصور»طب ممكن يجي مصطلح، هو يعرف أنَّ هذا 

، «المحصور فيه»يريد « المحصور»ما يجهل هذه األمور؛ لكن هو عنده أنه يجعل 

 «.محصور فيه»و « محصور»هو يعرف أن هذا 

مما َسَبق، من مواضع خجوب التزام األصل، خمواضع خجوب طيب... 

 نعرف أموًرا منها:مخالفة األصل خالجواٌ: 

م:  أنَّ ألفاظ الصدارة يجب أن تتقدَّ

 : َوَجب حينئٍذ تقديم المبتدأ وتأخير الخرب.إ ا كانَ مبتدأً ف
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فيجب تقديم الخرب وتأخير المبتدأ؛  :خإ ا كانَ ألفاظ الصدارة ه  الخبر 

 فلهذا َذَكَر المسألة يف الموضَعْين.

« المحصور»دائًما يجب تقديمه، فإذا كان ال« المحصور»طيب... ونعرف أنَّ 

 تدأ وتأخير الخرب.هو المبتدأ: فيجب تقديم المب

 هو الخرب: فيجب تقديم الخرب وتأخير المبتدأ.« المحصور»وإذا كان 

 بحسب المعنى الذي تريد أنت، ماذا تريد أن تحصر؟ تحصر ماذا يف ماذا؟

ةقد تحصر ) زَّ
ة( يف )المؤمن(، وقد تحصر )المؤمن( يف )الع  زَّ

( بحسب الع 

م  ر « المحصور»المعنى الذي تريد؛ فحينئٍذ يجب أن ُتقدِّ  «.المحصور فيه»فتؤخِّ

هناك مواضع أخرى لوجوب تقديم المبتدأ، ومواضع أخرى  أ يًرا نقول:

لوجوب تقديم الخرب، وهي مواضع استعمالها قليل؛ فلهذا ُيهملها كثيٌر من 

النحويين كابن مالك وغيره، وتذُكُرها الكتب المبسوطة، وَّل داعي إلى ِذْكرها 

، فإذا ربطنا هذه المواضع التي َذَكَرها ابن ]ألفية[مالك يف الـ اكتفاًء بما قاله ابن 

 فهي أغلب المواضع المستعملة يف اللغة. ]ألفية[مالك يف الـ 

أنَّ األصل يف المبتدأ والخرب من حيث التقديم والتأخير: تقديم  الخ صة:

 المبتدأ وتأخير الخرب.

 .ثم إنَّه يجب التزام هذا األصل يف أربعة مواضع 

 .ويجب مخالفة هذا األصل يف أربع مواضع 

وفيما سوى هذه المواضع الثمانية يكون التقديم والتأخير بين الخرب والمبتدأ 

 جائًزا. واهلل أعلم...

 ؟ َمن كان عنده سؤال فليسأل. اتفضل!-يا إخوان-سؤال 
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 .(01:20:31@)....... سؤال:

لفاعل على الفعل، فإذا نعم، عندهم )عند الكوفيين( ُيِجيزون تقديم ا الشيخ:

 (: فهو فعل وفاعل عند الجميع.قام محمٌد قلَت: )

 (:محمٌد قامفإذا قلت: )

 مبتدأ وخرب قوًَّل واحًد.فه  بند البصريين : 

 :يجوز الوجهان: خبند الكوفيين 

 .يجوز أن تجعلها مبتدًأ وخربًا 

  ًرا على مذهب ووجه ًما، وفعاًل متأخِّ ويجوز أن تجعلها فاعاًل متقدِّ

 ضعيف، َّل شك أن مذهبهم ضعيف.

 .(01:21:28@)....... سؤال:

أشياء كثيرة تنقض قولهم، يعني: ربما يسهل األمر يف مثل هذا المثال؛  :الشيخ

المحمدخن ( أو )المحمدان قاما( يف نحو قولك: )01:21:40@لكن يِدين )

 (: هذا مبتدأ وخرب.المحمدخن قاموا(، إذا قلت: )قاموا

 (:قام المحمدخنلية فتقول: )طيب على جملة فع

 (: فعل.قام)

م الفاعل فتقول: المحمدخنو) م الفاعل، قدِّ (: فاعل، وهم يقولون: جزء يتقدَّ

( وهذا َّل يقوله عربي، هم يعتربون هذا َّل يجوز، تقول له: هذا المحمدخن قاموا)

 (.محمد قامما يجوز؛ لكن يجوز يف )

كم يف ) ون الضمير مسترتًا؛ لكن عندما َبَرز ( كمحمد قامنقول: َّل؛ إنَّما غرَّ

اتَّضحت المسألة؛ إًذا َّل بد أن تطرد الحكم، األحكام إذا ما اطَّردت دلَّ ذلك على 
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 خلٍل فيها 

ددددددددَدا ب دددددددداْلنَّك َرهْ 
ٌُ االْبت   َخالَ َيُجددددددددْو

 

ددددَرهْ   ْيددددٍد َنم  ٌَ نْددددَد 
ددددْد َكع   َمددددا َلددددْم ُتف 

ددددلٌّ َلنَددددا 
 َخَهددددْل َفَتددددًى ف ددددْيُكْم َفَمددددا   

 

نْدددددددَدَناَخرَ  
دددددددَن اْلك دددددددَرام  ب   ُجدددددددٌل م 

َبددددٌة ف دددد  اْلَخْيددددر َ ْيددددٌر َخَبَمددددْل   ِْ  َخَر

 

ْيُن َخْلددددُيَقْس َمددددا َلددددْم ُيَقددددْل    ب ددددَر َيددددز 

َرا  دددد  األَْ َبددددار  َأْن ُتددددؤ َّ
 خاأْلَْصددددُل ف 

 

ْيَم إ ْ  اَل َضدددددددَرَرا  َخا اْلتَّْقددددددد  ٌُ  َخَجددددددوَّ

ْ اْلُجدددددْزءآن    دددددْيَن َيْسدددددَتو   َفاْمنَْعدددددُه ح 

 

 َفدددددددس َخُنْكدددددددَرًا َبددددددداد َمْ  َبَيدددددددان  ُبرْ  

ْعددددُل َكدددداَن اْلَخَبددددَرا   َكددددَ ا إَ ا َمددددا اْلف 

 

دددددددَرا  دددددددَد اْسدددددددت َعَماُلُه ُمنَْحص   َأْخ ُقص 

ي الَم  اْبت دددددَدا   َأْخ َكددددداَن ُمْسدددددنََدًا ل ددددد  

 

ددددَدا  ددددْدر  َكَمددددْن ل دددد  ُمنْج  م اْلصَّ  ٌ  َأْخ الَ

ي د ْرَهددددٌم َخل دددد  َخَطددددرْ   نْددددد 
 َخَنْحددددُو ب 

 

ُم الَخَبددددددددرْ مُ    َتَقدددددددددُّ
 لتددددددددَزٌم ف يدددددددده 

 َكدددددددَ ا إ َ ا َبددددددداَد َبَلْيددددددده  ُمْضدددددددَمرُ  

 

 َبنْددددددُه ُمب ينددددددس ُيْخَبددددددرُ  
ددددددا ب دددددده  مَّ

 م 

ُب التَّْصدددددددديرا   َكدددددددَ ا إ َ ا َيْسدددددددَتْوج 

 

دددددددديَرا   َكدددددددَأْيَن َمدددددددْن َبل ْمَتدددددددُه َنص 

ْم َأَبددددددَدا   َخَ َبددددددَر اْلَمْحُصددددددْور  َقدددددددِّ

 

َبددددددداُع أَ    ْحَمدددددددَداَكَمدددددددا َلنَدددددددا إالَّ اتِّ

 .(00:14:08@)....... طالب: 

 الشيخ: 

( مضرخب( )يقوم -قام( )قالمٌ ( )محمٌد ( )أقالٌم محمٌد ) (00:14:08@)

 (ُيْضَرُب  -ُضر َب ( )يْضر ُب  -َضَرَب ( )ضارب)

 (01:02:43@)انقطاع الصوت 

(@1:22:3 ) 

(@00:14:08)  

 .(00:14:08@)....... طالب: 

 الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  133 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 .(01:01:07@)....... سؤال:

 الشيخ: 

 ؟(00:37:59@)....... سؤال: (00:37:59@) 

( قام( )اهلل ربنا( )أ وك( )محمٌد أ  ( )اهلل( )قالمٌ ( )محمٌد قالمٌ ) الشيخ:

 .(00:54:18@)مدا لة:.......  (قام محمٌد ( )محمٌد )

 (ما رسوٌل إالَّ محمد) (ما محمد إال رسول) (إالَّ ( )إنَّما( )القيام) الشيخ:

ٌد   إ الَّ  (ٺ) َرُسوٌل  (ڄ) ُمَحمَّ
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 الدرس الثالث والعشرون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

وهذا الدرس ُأرى أن يكون الدرس األخير يف هذا  ]باب االبتداء[الكالم على 

 الفصل إن شاء اهلل تعالى.

 رس إن شاء اهلل يف بداية الفصل القادم، يعني: يف أوائل شهر صفر.ونعود للد

 .(00:00:34@)....... مدا لة:

َّل، ربيع األول، نعم يف أوائل شهر ربيع األول إن شاء اهلل، ربما يوافق  الشيخ:

اليوم الرابع من ربيٍع األول، يعني: يف أول الشهر إن شاء اهلل أول أسبوع يف 

 من الفصل الثاين إن شاء اهلل كالعادة. الدراسة، أول أسبوع

 ]االبتداء[يف باب ]الثالث خالعشرين[ طيب... توقَّفنا يف الكالم على البيت 

 :وفيما بعد إلى هناية الباب يقول 

 َخَحددد ُف َمدددا ُيْعَلدددُم َجدددال ٌز َكَمدددا.136

 

نْدددددَدُكَما 
ْيدددددٌد َبْعدددددَد َمدددددْن ب  ٌَ  َتُقدددددْوُل 

يْ .137  ٌَ   َجَواب  َكْيَف 
 ٌد ُقْل َدن دْف َخف 

 

َ  َبنْددددددُه إ ْ  ُبددددددر ْف  
 َفَزْيددددددٌد اْسددددددُتْ ن 
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ال َبدس َحدْ ُف اْلَخَبدرْ .138 َِ  َخَبْعَد َلدْوالَ 

 

ددددْيٍن َ ا اْسددددَتَقرْ    َحددددْتٌم َخف دددد  َنددددصِّ َيم 

َْ َمْفُهدددْوَم َمدددعْ .139   َخَبْعدددَد َخاٍخ َبيَّنَددد

 

ٍع َخَمدددددا َصدددددنَعْ  
ْثدددددل  ُكدددددلُّ َصدددددان   َكم 

 الَ َيُكددددْوُن َ َبددددَرا َخَقْبددددَل َحددددالٍ .140 

 

َرا  ي َ َبدددددُرُه َقدددددْد ُأْضدددددم   َبدددددن  الَّددددد  

دددْيئس َخَأَتدددم  .141 
 َكَضدددْرب َ  اْلَعْبدددَد ُمس 

 

َكمْ    َتْبي ينددددد  اْلَحدددددقَّ َمنُْوَطدددددس ب ددددداْلح 

 َخَأْ َبدددددُرخا ب ددددداْثنَْين  َأْخ ب دددددَأْكَثَرا.142 

 

دددددٍد َكُهدددددْم َسدددددَراٌة ُ دددددَعَرا   َبدددددْن َخاح 

  ألبيات تكلَّم يف هذه ا :على مسألتني 

  :َحْذف المبتدأ والخرب.المسألة األُخلى 

  :اإلخبار بمتعدد.خالمسألة الثانية 

 َحْ ف المبتدأ خالخبر خنبدأ بالمسألة األخلى خه :

فالمبتدأ والخرب كغيرهما يف اللغة العربية يجوز أن ُيحَذفا إذا ُعلَِما؛ فلهذا قال 

( من َخَح ُف َما ُيْعَلمُ ( يريد يف هذا البيت: )ال زٌ َخَح ُف َما ُيْعَلُم َج ابن مالك: )

 (.َجال زٌ المبتدأ والخرب؛ ألنَّ الكالم عليهما )

 :فيجوز أن ُيحَذف. فإ ا كان المبتدأ معلوًما 

  :يجوز أن ُيحَذف.خإ ا كان الخبر معلوًما 

 :  كل ما كان معلوًما جاٌ»وهذه القاعدة من أشَهر قواعد النحو واللغة وهي أنَّ

 ، وتفريعاهتا كثيرة.«ح فه

وقبل أن نتكلم على هذه القاعدة يف باب المبتدأ والخرب ُنمثِّل عليها من أبواٍب 

 أخرى:

( يف جواب َمن ٌيٌد فالفاعل إذا كان معلوًما: جاز أن ُيحَذف، كـأن تقول: )

 ( هذا فاعل.ٌيٌد (. )ٌيٌد ( تقول: )َمن جاء؟سألك: )
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(. َمن جاء؟( يف جواب َمن قال: )ٌيٌد ) كأن تقول: آسف نبدأ بح ف الفعل: 

 ( وحذفَت الفعل.جاء ٌيٌد (، يعني: )ٌيٌد ( فتقول: )َمن جاء؟)

( يف جواب بمًرخوقد تحذف الفعل والفاعل وُتبِقي المفعول به: كأن تقول: )

؟َمن سألك: ) ََ َُ بمًرخ( يعني: )بمًرخ( تقول: )َمن أكرم ( فحذفَت الفعل أكرم

 فعول به.والفاعل، وأبقْيَت الم

( سورة الفاتحة( تقول: )ما قرأَت؟( لَمن سألك: )سورة الفاتحةأو تقول: )

 ( فحذفَت الفعل والفاعل.قرأُت سورة الفاتحةأي: )

( حال؛ لكن حذفَت الفعل راكًبا(. )راكًبا( فتقول: )كيف جئَ؟أو يسأُلَك: )

َُ راكًباوالفاعل قبلها، أي: )  (.جئ

( هذه جملة؛ ألنَّه كالٌم مفهوم، وكل ما  كًراوأمثال ذلك كثير: كأن تقول: )

( فحذفنا هنا الفعل أ كرك  كًرا( أي: ) كًراكان الكالم مفهوًما فهو جملة )

 ( وأبقْيَت المفعول الُمطلق.أ كرك  كًراوالفاعل والمفعول به )

ُب بك مرحًبا( أي: )مرحًبا)  ( وهكذا.أرحِّ

 حَذف.فكلُّ ما كان مفهوًما جاز يف العربية أن يُ 

 التمييز يجوز أن ُيحَذف إذا كان معلوًما، مثال ذلك:.... التمييز:

 .(00:05:49@)مدا لة:....... 

( ث ثون( )كم أيام الشهر؟( أو )كم أيام األسبوع؟َّل تبتعد كثيًرا، ) الشيخ:

 (.ث ثون يوًماتريد )

 .(00:06:06@)مدا لة:....... 

الشهور بند اهلل مما قبله، أو )( 00:06:10@)( ألنه يوًماحذفَت ) الشيخ:
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األ ُهر ( هذه األمور اتفقت عليها كل األُمم، أنَّ )اثنى بشر  هًرا( أي: )اثنى بشر

 -السبَ(، وكل األُمم متفقة على أنَّها )األسبوع سبعة أيام( وأنَّ )اثنى بشر  هًرا

كل األمور اتفقت عليها ( هذه خالث ثاء..... إلى الخميس -خاالثنين -خاألحد

األُمم، ويقول بعضهم: كأنَّها من األمور التي ورثت عن آدم؛ ألنَّ كل األُمم متفقة 

 على هذه األمور.

(: ُورَثت عن أبي البشر جميًعا آدم؛ فلهذا 00:06:50@)يقول بعض من 

 اتفقت كل األُمم، ليس هذا كالٌم على كل حال.

، خه ا «دليٌل جاٌ ح فه كل ما دلَّ بليه»خبعضهم يعبِّر بن ه ه القابدة فيقول: 

 بمعنى القابدة السابقة، خالدليل:

 .قد يكون لفظيًّا 

 .وقد يكون معنويًّا 

( جاء ٌيد( أي: )َمن جاء؟ ٌيٌد : كاألمثلة السابقة، يعني: )قد يكون لفظيًّا

( المذكورة يف السؤال؛ والدليل جاء جاء( لدَّللة كلمة )جاءَحَذَف )

 .لفظي ( يف السؤال، هذا دليل00:07:30@)

يعني: مفهوًما: كأن ترى إنساًنا مسافًرا فتقول:  خقد يكون الدليل معنويًّا:

 (.تقصد مكة؟( أو )تريد مكة؟( تعني: )مكة؟)

اد ل ( أو )اقصد ال رفة( أي: )ال رفةأو ترى إنسان خائًفا هارًبا فتقول له: )

 (، ونحو ذلك.ال رفة

ه يف اللغة العربية، وهذا من جاز حذف -أي دليل-إًذا كل ما دلَّ عليه دليٌل 

ميزات وخصائص اللغة العربية؛ ألهنا لغٌة تتعامل وتتفاعل مع العقل، ومع المحيط 

هبا تعاماًل كاماًل، فتى ما كان المعنى مفهوًما سواٌء من سياق اللفظ أو من السياق 
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المعنوي؛ جاز لك أن تحذف بخالف كثيٍر من اللغات فليس لك أن تحذف؛ مع  

 لمة مفهومة أو مقروءة ومع ذلك َّل يجب أن تحذف.أنَّ الك

( يحب أن تقول: أنا أحبكإذا أردت أن تقول مثاًل: ) يف الل ة ا نجليزية مثً :

( أن 00:08:43@)( َّل أنا أكون أحبك( هذه الرتجمة اللفظية )أنا أكون أحبك)

أنا : )، بل ما تستطيع أن تقول(أحبك( فتبدأ مباشرة بالفعل فتقول: )أناتحذف )

؛ مع أنَّ فيها أشياء ( الفعل المساعد00:08:52@)( فتحذف الفعل أحبك

معروفة مفهومة؛ ومع ذلك َّل توجد هذه الخصائص عندهم كما توجد يف اللغة 

ا.  العربية، فاللغة العربية لغٌة عظيمة فيها خصائص كثيرة جدًّ

 :«ح ف المبتدأ خالخبر»طيب... وبعد ذلك نعود إلى موضوعنا وهو 

 جاز أن ُيحذفا أو يحذف أحدهما. فإ ا كانا معرخَفْين:

 جاز حذفه. فإ ا كان المبتدأ معلوًما:

نَْدُكَماابن مالك عندنا مثَّل لذلك بقوله: ) ْيٌد َبْعَد َمْن ب  ٌَ (، لو سأل سائل: َتُقْوُل 

 ( هنا حذفَت المبتدأ أو الخرب؟ٌيٌد بندي( فالجواب: )َمن بندك؟)

 (:ٌيٌد بندي( أي: )ٌيد( تقول: )َمن بندك؟)

 (: مبتدأ.ٌيٌد )فـ 

 (: خرب.بنديو)

 َّلَمس السؤال عليه، هذا مثاٌل على َحْذف الخرب.وقد حذفَت الخرب إذا 

ْيٌد فإذا سألك السائل: ) ٌَ ْيٌد (. )مريض( أي: )َدن ْف )( تقول: َكْيَف  ٌَ ( َكْيَف 

ْيٌد ( أي: )َدن ْف تقول: )  (:َدن ْف  ٌَ

ْيٌد فـ )  (: مبتدأ.ٌَ
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 (: خرب.ن ْف دَ و)

ولكنك حذفَت المبتدأ لدَّللة السؤال عليه، فمثَّل على حْذف الخرب وعلى 

 حْذف المبتدأ.

 : ممكن أن تحذف المبتدأ والخرب مًعا؟ يمكن.خمن ح فهما

 ......مثال  لك:

 .(00:11:00@)مدا لة: لو قلَ: 

َُ حذفَت الفعل، قال: ) الشيخ: لك:  ( هتمثِّل لها بجملة اسمية، لو قلُت  هب

( تفهم وَّلَّ َّل تفهم؟ تفهم يعني: جملة؛ ألنه نعم( عندما أقول: )هل محمٌد قالٌم؟)

 َّل ُيفَهم إَّلَّ الُجَمل، جملة اسمية أو فعلية؟

 بالحرف هذا حرف جواب؛ ألنَّ التقدير )
َ

نعم محمٌد هذه جملة اسمية، اكُتِفي

 ( حرف جواب.نعم( فحذفت المبتدأ والخرب )قالمٌ 

يعني: ُتعربه وتعامله معاملة الحروف، حرف جواب َّل « لحرفا»إذا قلنا: 

محل له من اإلعراب مبني على السكون، والمبتدأ والخرب محذوًفا لدَّللة السؤال 

 عليهما.

ت يف ُحكمها  خأكثر موضٍع ُيحَ ف فيه المبتدأ: العنوانات: العنوانات ضمَّ

 العنوانات ونحوها.يكثر فيها حذف المبتدأ، بل ينُدر أن تذُكر المبتدأ يف 

( الشاشة 00:12:15@وأنت تنظر إلى الشاشة ) -مثاًل -تجد  العنوانات:

(؛ فأنت تفهم حينئٍذ المراد، يعني: ُجملة، بما أنَّك تفهم األ بارليس فيها إَّلَّ كلمة )

ر هذه ) ( 00:12:35@( )األ بارفهي ُجملة، جملة ماذا؟ اسمية أو فعلية؟ قدِّ

 حذفَت المبتدأ.
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رها ه ا المسبح( يعني: )الَمْسبحلوحة صغيرة مكتوب عليها ) أو تجد  ( أو قدِّ

 (.ه ا الَمسبحبأي تقدير ُتكمل هبا الُجملة )

رها ) رهتا )هنا المسبحقد تقدِّ  (:هنا المسبح( ماشي مقبول؛ لكن إن قدَّ

 (: ظرف شبه جملة، مبتدأ أو خرب؟ يكون خربًا محذوًفا.هنافـ )

ح به.  والمبتدأ: المصرَّ

( لو أراد صاحب المسجد أن يضع لوحة على المسجد مسجد الراجح )

 (:مسجد الراجح ( يكتب )ه ا مسجد الراجح يقول: )

 (: مضاف.مسجد)

 (: مضاف إليه.الراجح )

ليست جملة اسمية وَّل فعلية، يعني: َّل بد أن تكون جملة مبتدأ وخرب أو فعل 

 وفاعل.

 (:ه ا مسجد الراجح ) التقدير:

 مبتدأ.(: ه افـ )

 (: خرب وهو مضاف.مسجدو)

 (: مضاًفا إليه.الراجح و)

 (.ه ه جامعة ا مام( يعني: )جامعة ا مام( هذه لوحة )جامعة ا مام)

( هذا كتاب الص ة(. )كتاب الزكاة -كتاب الص ة) -مثاًل -كذلك يف الُكُتب 

 مضاف ومضاف إليه.

 (.ه ا كتاب الص ة) خالتقدير:
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 ( هذه متضايفات.ألفية ابن مالكاًل، أو )( مثأخضح المسالكأو )

هذا العنوان  -مثاًل -( عندما ترون العنوان اآلن ه ه ألفية ابن مالك: )خالتقدير

 (:ألفية ابن مالكالمكتوب، المكتوب )

 (: مضاف.ألفية)

 (: مضاف إليه، وهو المضاف.ابنو)

 (: مضاف إليه.مالكو)

 (.ه ه ألفية ابن مالكما يف جملة، يعني: )

كن المبتدأ ُيحَذف كثيًرا يف العنوانات، وأنت تقرأ يف الُكُتب تجد فجأة ل

ه ه ( ثم يأيت بعد ذلك الشرح، يعني: )مسألةٌ ( هذا السطر كامل ما فيه إَّلَّ )مسألةٌ )

 (، وهكذا.مسألةٌ 

 -المبتدأ ُيحَذف كثيًرا يف العنوانات وما يف ُحكمها: عنوانات المقاَّلت

 المسائل.عنوانات  -عنوانات الكتب

 (.ه ه  ركة ف ن( يعني: ) ركة ف نو)

رة.  لوحات المحالت اآلن كلها أخبار من مبتدآٍت محذوفة مقدَّ

محمٌد قالٌم ( يعني: )محمٌد قالٌم خٌيد: كأن تقول: )خمن َحْ ف الخبر الجالز

 (.خٌيٌد قالم

: -واهلل أعلم-المعنى  [35الربد:] (ڀ ٺ ٺٺ) قال سبحانه:

َها َدال مٌ ُأُكُلَها َدال  )  (، وهكذا.ٌم َخظ لُّ

بعد أن تكلَّم على َحْذف المبتدأ والخرب  طيب... ثم إنَّ ابن مالك 

جواًزا، وَحْذف ما ُيعَلم جائٌز َذَكَر لنا أربعة مواضع ُيحَذف فيها الخرب وجوًبا، 
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 فقال: «مواضع َحْ ف الخبر خجوًبا» 

ال َبددددس َحددددْ ُف اْلَخَبددددرْ  َِ  َخَبْعددددَد َلددددْوالَ 

 

ددددْيٍن َ ا اْسددددَتَقرْ َحدددد   ْتٌم َخف دددد  َنددددصِّ َيم 

َْ َمْفُهددددددْوَم َمددددددعْ    َخَبْعددددددَد َخاٍخ َبيَّنَدددددد

 

ٍع َخَمدددددا َصدددددنَعْ  
ْثدددددل  ُكدددددلُّ َصدددددان   َكم 

 َخَقْبددددددَل َحدددددداٍل الَ َيُكددددددْوُن َ َبددددددَرا 

 

َرا  ي َ َبدددددُرُه َقدددددْد ُأْضدددددم   َبدددددن  الَّددددد  

ددددددْيئس َخَأَتددددددم   
 َكَضددددددْرب َ  اْلَعْبددددددَد ُمس 

 

َكمْ َتْبي ينددددد  الْ    َحدددددقَّ َمنُْوَطدددددس ب ددددداْلح 

  :( َلْواَل(. )َبْعَد َلْواَل: أي: إذا َوَقَع املبتدأ )(َبْعَد َلْواَليقول: ) املوضع األول

 االمتناعية.

 (:لوال محمد لُزرُتككأن تقول: )

( لوال( هذه )محمد( لوجود )الزيارة(: حرف امتناٍع لوجود، امتنعت )لوال)

 (:لوال محمٌد لزرُتكَّل يقع بعدها إَّلَّ اسم ) ( امتناعيةلوالامتناعية، )

 ( هذا حرف، حرف امتناع لوجود َّل محل له من اإلعراب.لوال)

( لوال( ألنَّ )لوال(: هذا الجواب، جواب )لزرتك(. )لوال محمٌد لزرُتك)

 ( هذا الجواب.لزرتكشرط من أدوات الشرط غير الجازمة، هذا جواهبا )

(: جملة اسمية هذا مبتدأه محمٌد (. )لزرُتك لوال محمٌد ( )محمٌد طيب... )

ر بكوٍن عام، وقد شرحنا من قبل يف أكثر من  المرفوع، وخربه محذوٌف وجوًبا ُيقدَّ

ر بذلك بسرعة: «الكون العام خالكون الخاص»مناسبة المراد بـ   وُنَذكِّ

 -مستقر -حاصل -هو ما يدلُّ على ُمطَلق الوجود )موجود الكون العام:

(؛ لكن على أي هيئة؟ صفته الخاصة موجود( مثاًل )ه موجود يف المسجدأنَّ ثابت( )

 التي هو عليها اآلن.

 ( هذه أكوان خاصة.راقد -مضطجع -نالم -يقرأ -يصل ) «كون  اص»هذا 

 ( فقط: هذا كون عام.موجودأردَت أنه )فإذا 
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 إذا أردَت صفته الخاصة: هذا كون خاص.

 (كالنٌ ( أو )لوال محمٌد موجود( يعني: )زرُتكلوال محمٌد ل)إًذا ما التقدير يف 

ٌَ ( أو )مستقرٌّ ( أو )حاصٌل أو ) ر أي كلمة تدل 00:18:35@( أو )ثاب ( يعني: قدِّ

 على ُمطلق الوجود، على كوٍن عام.

 (: مبتدأ.محمٌد )إًذا 

ح به.موجودٌ )، و(: خربموجودٌ و)  ( هنا يجب أن ُيحَذف، َّل يجوز أن يصرَّ

 :[91هود:] (ڇ ڇ ڍڍ): ومن ذلك قوله سبحانه

لوال ( يعني: )لوال قومك لرجمناك: قومك )-واهلل أعلم-المعنى  (ڇ)

 (:قومك موجودخن لرجمناك

(، لوال أنتم موجودخن لُكنَّا مؤمنينأي: ) [31سبأ:] (ىئ يئ جب حب)

 وهكذا.

 .(00:19:18@)مدا لة:....... 

 :[91هود:] (ڇ ڇ ڍڍ)َّل، قلنا:  الشيخ:

 لوجود.هذه حرف امتناع  :(ې)

داخلة على  (ۇئ)والـ  ،(ې)الجواب، هذا جواب  :(ڍڍ)

ى )  ( الجواب، تدخل على الجواب:المالجواب تسمَّ

 (.لوالعلى جواب )

ََ ألكرمُتك( )لووتدخل على جواب )  (.لو جئ

 (.خاهلل أل هبنَّ وتدخل على جواب الَقَسم )
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ى )لهذه الـ )  ( الجواب، تدخل على بعض الجوابات، الم( تسمَّ

 ( حرف جواب َّل محل له من اإلعراب.00:20:00@)

( لوال محمد(. )لوال محمد، )( فيها معنى الشرطلوال)، دائًما (لوال)جواب 

 ( فهذا الجواب.لوال محمد لرجمناكماذا؟ تحتاج إلى جواب، جزاء )

( هذه أدوات شرط غير جازمة، يعني: هذا يبقى لو( و)لوال)

(@00:20:28.) 

أو منتبه أو لبيب أو ذكي، وكلكم ذلك الرجل: لماذا فإن قال طالب أو دارس 

ال َبس َحْ ُف اْلَخَبْر َحْتمٌ قال ابن مالك: ) َِ َخَبْعَد َلْوالَ ( )00:20:50@( )َخَبْعَد َلْوالَ 

ال َبس َِ  (.َحْ ُف اْلَخَبْر َحْتٌم 

ا باتفاقَلْوالَ يشير إلى خالٍف يف المسألة؛ فـ ) يف  ( يقع الخرب بعدها كوًنا عامًّ

( فما المانع لوال محمٌد موجوٌد لزرُتك)( أي: لوال محمٌد لزرُتك)األمثلة السابقة 

 ( الوجود.محمٌد )(؟ وجود الزيارة( اآلن هنا؟ لماذا امتنعت )الزيارةمن )

ا بعد ) ( كأن تقول: َلْوالَ ثم إنَّ النحويين اختلفوا يف وقوع الخرب كوًنا خاصًّ

لوال اهلل (، )لهزمُتك( أو )ال قومك حموك لضربتكلو، )(لوال محمٌد قويٌّ لضربته)

منا ا )َنَصَرنا لُهز   (:لوال محمٌد قويٌّ لضربته( هنا أتينا بالخرب كوًنا خاصًّ

 : حرف امتناع لوجود.(لوال)

 (: مبتدأ وخرب.محمٌد قويٌّ )

 (: جواب.لضربته)

 وكذلك يف األمثلة األخرى التي ذكرناها.

 .(0022:24@)مدا لة:....... 
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َّل، َّل يوجد هذا يف القرآن، لو ُوِجد يف القرآن َلَما تكلَّم النحويُّون يف  الشيخ:

المسألة، َّل يوجد يف القرآن، َّل يوجد شاهد قاطع للمسألة فلهذا َوَقع الخالف، ما 

 اآلية التي َذَكرت؟

 .[82القصص:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ)مدا لة: 

 :[82القصص:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ) الشيخ:

 .(ۆ ۈ ۈ)َوَقع بعدها اسم أو فعل؟  (ې) :(ۆ ۈ ۈ)

 مع الفعل. :(ڤ)

ل خَّ  .مدا لة: مصدر مؤ 

ل اسم أو فعل؟ اسم؛ إًذا  الشيخ: ل، مصدر مؤوَّ َوَقع  (ې)هذا مصدر مؤوَّ

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ)امتناعية أيًضا،  (ې)بعدها اسم، هذه 
لوال ، يعني: )إًذا ما يف خرب (ۋ ۅۅ)( لوال منُّ اهلل بلينايعني: ) [82القصص:]

 ( فالخرب هنا: عام محذوف.منُّ اهلل موجوٌد لَخَسَف بنا

 .(00:23:22@)مدا لة:....... 

 َّل ما يف إشكال. الشيخ:

 .(00:22:24@)مدا لة:....... 

َّل، َّل يوجد شاهد أصاًل فصيح يف المسألة؛ فلهذا اختلف النحويون  الشيخ:

 فيها على قولين:

لوال هذا األسلوب خطأ وَّل يصح، فال تُقل: ) أنَّ  القول األخل للجمهور:

( فتجعل سبب اَّلمتناع لوال قوة محمٍد لضربته(؛ وإنَّما تقول: )محمٌد قويٌّ لضربته
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( فجعلت لوال قوة محمٍد موجودة( يعني: )لوال قوة محمٍد لضربتههو المبتدأ ) 

ا محذوًفا على القياقوة محمد) س المسموع ( هي المبتدأ، وجعلت الخرب كوًنا عامًّ

 عن العرب والشواهد الفصيحة.

ْمنا) منا( هذا خطـأ عندهم؛ وإنَّما تقول: )لوال اهلل َنَصَرنا لُهز  ( لوال َنْصر اهلل لُهز 

منايعني: )  (، وهكذا.لوال َنْصر اهلل موجوٌد لُهز 

لوال َدْفع اهلل ؛ يعني: )[40الحج:] (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

مَ  (.موجوٌد لُهدِّ

خماين خالقول اطيب...  آل ر لبعض المحققين من النحويين كالشلوبين خالرُّ

ال َبسخابن الشجر، ختبعهم بلى  لك ابن مالك؛ فله ا قال: ) ز وقوع الخرب (: َِ فجوَّ

ا كاألمثلة السابقة فتقول: لوالبعد ) ا، يجوز أن تأيت بالخرب كوًنا خاصًّ ( كوًنا خاصًّ

 (.نا لُهزمنالوال اهلل نَصرَ (، )لوال محمٌد قويٌّ لضربته)

ا: هنا نقول: جائز؛ لكن هذا استعمال قليل،  فإذا كان الخرب كوًنا خاصًّ

ا؛ فلهذا قال: ) ال َبسواَّلستعمال الكثير أن يأيت الخرب كوًنا عامًّ ( يعني: على هذا َِ

 اَّلستعمال الغالب الخرب محذوف وجوًبا.

( ما لوالا بعد )لكن على هذا اَّلستعمال القليل وهو مجيء الخرب كوًنا خاصًّ 

 ُحكم الخرب؟ ُيحَذف وجوًبا أو َّل يجب أن ُيحَذف؟

 .(00:25:41@)....... طالب:

َّل يجوز أن ُيحَذف إَّلَّ لُعْذر، ليأخذ القاعدة العامة يف الحْذف؛ ألنَّك  الشيخ:

لوال (، تقول: َّل؛ أريد )لوال محمد موجود( فهمت )لوال محمٌد لضربتهلو قلت: )

ح بالخرب. (، تقولمحمٌد قوي  له: يجب أن تصرِّ

وا بحديث نّصه قول النبي  َلْواَل »: لعائشة  واحتجُّ
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َُ اْلَكْعَبةَ  يُثو َبْهٍد ب ُكْفٍر َلَهَدْم
 «:َقْوُمك  َحد 

 حرف امتناع لوجود. «:َلْواَل »

َُ اْلَكْعَبةَ » خالجواب: ( وَّلَّ القوم، ما الذي َمنَع َهْدم الكعبة؟ )«َلَهَدْم

 (؟حداثتهم)

 (.)حداثتهم الب:ط

يُثو َبْهدٍ »إًذا هذا الخرب  الشيخ:  :«َلْواَل َْقُومك  َحد 

 : مبتدأ.«َقْوُمك  »

يُثو َبْهدٍ »  : خرب، والخرب هنا كون عام أم كون خاص؟ كون خاص.«َحد 

ي أبو العالء:  وقال المعرِّ

نْددددُه ُكددددلَّ َبَضددددٍب 
ْبددددُب م  يُب الرُّ

 ُيدددد  

 

ددددددُكُه لَ   ْمددددددُد ُيْمس   َسددددددااَل َفَلددددددْواَل اْل  

ببيقول: )  ( ُيِذيب كل السيوف، كيف 00:27:17@)( الرُّ

ْيف يف الٍغمد ُيمسكه 00:27:20@) ( هذا السيف؟ ُيِذيب السيف، لوَّل أنَّ السَّ

ُكُه َلَسااَل ) لذاب ُكُه َلَسااَل ( فقال: )َلْواَل اْل  ْمُد ُيْمس  اْل  ْمُد (. )َلْواَل اْل  ْمُد ُيْمس 

ُكهُ   (:ُيْمس 

 (: مبتدأ.ُد اْل  مْ )

ُكهُ ) ا.ُيْمس   (: خرب، وقد جاء الخرب هنا كوًنا خاصًّ

يقال الجمهور:  ا قول المعرِّ : فلِحم )خطأ(؛ ألنَّه ليس ممن نحتجُّ بكالمه أمَّ

 )متأخر(.

ا الحديث: فقالوا: إنه مما ُرِوَي بالمعنى؛ ألنَّ الحديث هذا له رواياٌت  خأمَّ

أنَّ الحديث من األحاديث التي ُرِوَيت  كثيرة، واألسانيد واحدة، فيدلُّ على
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ثون ُيِجيزون الرواية بالمعنى، ومع ذلك فالرواية المشهورة يف   بالمعنى، والمحدِّ

حاح  َُ اْلَكْعَبةَ »هذا الحديث يف الصِّ  ب ُكْفرٍ َلَهَدْم
ْدَثاُن َقْوُمك  َلْواَل يعني: ) «َلْواَل ح 

ْدَثاُن َقْوُمك    الفصيح المعروف.( هذا على األسلوب موجودٌ  ح 

َُ اْلَكْعَبةَ »ويف رواية   ب ُكْفرٍ َلَهَدْم
 هذا جاٍر على القياس. «َلْواَل َحَداَثُة َقْوُمك 

فيبقى على ذلك: أنَّ قول الجمهور موافق للمسموع يف الفصيح، والذين 

ا السماع فال يصحُّ لهم يف  كون به القياس؛ أمَّ أجازوا هذه المسألة أقوى ما يتمسَّ

 ة سماع.المسأل

فلهذا لو أراد المتكلِّم أن يتكلَّم فينبغي عليه أن يجري على الفصيح المعروف، 

ا محذوًفا.  ولو ُسئِلَت تقول: َّل؛ قل كذا، يعني: اجعل الخرب كوًنا عامًّ

ا؛  ح بالخرب وجعله كوًنا خاصًّ لكن لو تكلَّم متكلِّم أو شاعر أو نحو ذلك فصرَّ

ا بعد )فنقول: هذا على قول َمن أجاز م ( وهم علماء، لوالجيء الخرب كوًنا خاصًّ

يعني: لهم مكانتهم يف النحو، ليسوا علماء مغمورين أو ليسوا علماء َنَقَلة؛ بل هم 

( يف النحو، وابن الشجري، 00:29:42@)علماء محققون، ابن مالك 

 والشلوبين، هؤَّلء كلهم علماء كبار يف النحو.

َذف فيه الخرب وجوًبا: إذا َوَقَع المبتدأ بعد طيب... فهذا الموضع األول مما ُيح

 (.لوال)

 َوِفي َنصِّ َيِمْيٍن املوضع الثاني مما ُيحَذف فيه اخلرب وجوًبا: قال فيه ابن مالك( :

 (.َذا اْسَتَقْر

يريد إذا َوَقَع المبتدأ لفًظا هو نصٌّ يف الَقَسم، ما معنى أنَّ هذا اللفظ نصٌّ يف 

 الَقَسم؟

مل يف اللغة العربية إَّلَّ يف الَقَسم، َّل ُيستعمل يف الَقَسم وُيستعمل يعني: َّل ُيستع
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نصٌّ »أيًضا يف أبواٍب أخرى، َّل ُيستعمل عند العرب إَّلَّ يف الَقَسم، هذا معنى قوله: 

 «.يف الَقَسم

؛ [72الحجر:] (پ پ ڀ ڀ ڀ)(، لَعْمر ي إنَّك كريمٌ كقولهم: )

(: َحلِفي، َلَعْمر ي(: َقَسمي، أو أقول: )َلَعمر ي)يعني: التقدير )َلَعمر ي إنَّك كريم( 

 (: َقَسمي.َبْمر ي( )ال م( هذه )َلَعمر ي)

َبْمُره ( )َبْمر( لغة الُعُمر، يف لغة من اللغات ُيقال: )بمر(: هذا )َبْمر ي)

( فهذا َلَعمُرهُ  -َلَعمُركَ  -َلَعْمر ي(، وعلى ذلك قالوا: )ُبْمره طويٌل ( يعني: )طويٌل 

َبْمر ي (: َقَسِمي، يعني: )َلَعْمر ييعني: ) )َلَعمر ي إنَّك كريم(بالُعُمر، فقالوا:  َقَسمٌ 

 (:َبْمر ي َقَسم ( )َقَسم   هو ال ي ُأقسم به

 (: مبتدأ.َبْمر يفـ )

 ( مبتدأ.َبْمر ي( اَّلبتداء الداخلة على المبتدأ، و)الم(: هي )لالـ )

 دأ نصٌّ يف الَقَسم.(: خرب محذوف وجوًبا؛ ألنَّ المبتَقَسم و)

ا الَقَسم بالعمر يف نحو ) ( فالخالف فيه معروٌف ومشهور َلَعْمر يأمَّ

( التوحيد وشروحه: هل يجوز أن ُيقَسم بالعمر؟ هذا مما اخُتلَِف 00:32:12@)

 .فيه لوروده يف القرآن ويف بعض األحاديث، وكالم الصحابة 

ما كلمة تجري على اللسان، وببعضهم يقول: ليس هو من صريح الَقَسم؛ وإنَّ 

وليس هذا بموضع تحرير الكالم على ذلك؛ لكن هذا أسلوب ُمستعمل عند 

 العرب، يف القرآن الكريم، ويف كالم العرب قديًما وحديًثا.

 .(00:32:45@)مدا لة:....... 

 نعم. الشيخ:
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 ( أيًضا من الكلمات التيايمن اهلل(. )ايمن اهلل ألجتهدنَّ ومن ذلك: قولهم: ) 

 (:ايمن اهللتدخل يف الَقَسم، َّل ُتستعمل عند العرب إَّلَّ بالَقَسم )

(؛ هذه ايمن(: )يمين( و)يمين( و)يمين(، )يمين( هنا ليست جمع )ايمن)

 (.أيُمن( هبمزة قطع )أيُمن(: )يمين( و)يمين( و)يمين(، )يمين( جمع )أيمن)

مزات الوصل، ( هذه همزة وصل؛ فلهذا يْذكروهنا يف هخايمن اهلللكن هنا )

( المستعملة يف الَقَسم؛ ايمن اهللعشرة أسماء سماعية همزاهتا همزة وصل، منها: )

 هذه َّل نستعملها يف الَقَسم.

 (.َحلف  ( أو )ايمن اهلل َقَسم  ( أي: )ايمن اهلل ألجتهدنَّ )

ا يف الَقَسم، يعني:  ا إذا كان المبتدأ لفًظا مستعماًل يف الَقَسم ولكنه نصًّ أمَّ

ميثاق اهلل (، )بهد اهلل ألجتهدنَّ تعمل يف الَقَسم وُيستعمل يف أبواٍب أخرى، مثل )ُيس

( ميثاق اهلل بين  خبينك( أو )بهد اهلل بل َّ ( أو )بهد اهلل َقَسم ( يعني: )ألنُصرنَّك

ر أي تقدير، فهذا  ميثاق َقَسم، ) (بهد اهلل ألنُصرنَّك( َقَسم )00:34:13@)ُتقدِّ

 (.اهلل ألنُصرنَّك

( تخرج عن الَقَسم إلى أبواب ميثاق( وكلمة )بهد( كلمة )بهد اهللولكن )

بهد اهلل (، )ميثاق اهلل بظيمٌ (، )احفظ ميثاق اهلل(، )احفظ بهد اهللأخرى، تقول: )

ا يف الَقَسم، يعني: َّل ُتستعمل إَّلَّ يف الَقَسم؛ فعلى هذا يكون  ريٌف  ( إًذا فليس نصًّ

 جائًزا؟ جائًزا: َحْذف الخرب معها واجًبا أم

ا يف الَقَسم.ليس خاجًبا  : ألنه ليس نصًّ

ر  خجالز: ألنَّ األسلوب أسلوب َقَسم فجاز لك أن تحذف الخرب، وهو مقدَّ

 (.بهد اهلل َقَسم بالَقَسم )

ح هبا،  فمن األخبار التي يجوز أن ُتحَذف ألهنا معلوم، ويجوز أن ُتذَكر وُيصرَّ
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 هذا الموضع الثاين.

 لث مما ُيحَذف فيه اخلرب وجوًبا: قال فيه ابن مالكاملوضع الثا: 

َْ َمْفُهددددددْوَم َمددددددعْ   َخَبْعددددددَد َخاٍخ َبيَّنَدددددد

 

ٍع َخَمدددددا َصدددددنَعْ  
ْثدددددل  ُكدددددلُّ َصدددددان   َكم 

ٍع َخَما َصنَعْ ( هي نصٌّ يف المِعية )َبْعَد َخاخٍ أي: إذا َوَقَع المبتدأ ) 
ْثل  ُكلُّ َصان  (، َكم 

 معية؟( هي نصٌّ يف الَخاخٍ ما معنى )

نصٌّ يف المعية يعن : أنَّ ما قبلها خما بعدها ال يفترقان، دالًما مقترنان، 

 مت ٌمان:

 .ا حقيقًة  إمَّ

 .ا ُحكًما  خإمَّ

هذا نصٌّ يف المعية، يعني: أنَّ الذي قبلها والذي بعدها َّل يفرتقان، دائًما 

ٍع َخَما َصنَعْ مثل: )متالزمان حقيقًة أو ُحكًما، 
(: عمل رجٍل خبمله (، )كلُكلُّ َصان 

ر الخرب )كل رجٍل خبملهاإلنسان َّل ُيفارق اإلنسان، هو مقرتن به ) كل ( يعني: قدِّ

ر مت ٌمان( أو )كل رجل خبمله متصاحبان( أو تقول: )رجٍل خبمله مقترنان ( تقدِّ

كل رجٍل خبمله الخرب المناسب، فالخرب هنا محذوف وجوًبا، َّل يجوز أن تقول: )

كل رجٍل خبمله ز، لماذا َّل يجوز؟ لماذا َّل يجوز أن تقول: )( َّل يجومقترنان

 ( يف اللفظ؟مقترنان



 

 
e 

g h 

f  152 
 شرح ألفية ابن مالك

 تقول: ال، ه ا األمر التزم العرب َحْ فه، خالل ة يف األصل سماع فعً  خَتْرًكا، 

 فما فعلوه نفعله، خما َتَركوه:

 :ا أن نعلم أنَّه ملتزم َتْركه  فهذا يجب أن ُيْتَرك. إمَّ

 ُنخضعه للقياس. : فحينئذٍ أخ ال نعلم 

لكن إذا علِمنا أنه ملتزم َتْركه: َّل بد أن ُيْتَرك؛ ألنَّ اللغة سماع يف األصل فيجب 

أن ُيْتَرك؛ فلهذا قال النحويون: إنَّ الخرب هنا محذوف وجوًبا، يف كل هذه المسائل، 

ح  ح باللفظ به؛ لكن المحذوف وجوًبا ألنَّ العرب لم تصرِّ مع أنك يمكن أن تصرِّ

ح عندنا أهنم َقَصدوا الَحْذف يف  به، فُعِرف أهنم َقصدوا َحْذفه، فعندما علِمنا أو ترجَّ

حوا بالخرب.  هذا الموضع َوَجَب على العرب أن يتابعوه يف ذلك، فال يصرِّ

يف النحو يف  -يعني-أمثلة كثيرة، هذا األسلوب  خمن األمثلة بلى  لك:

ا، وبخاصة يف ِذْكر الموا ضع، مواضع تقديم، الخرب، تأخير أساليب كثيرة جدًّ

الخرب، َحذف المبتدأ، حذف الخرب، مواضع النصب، مواضع.... 

ة، اللغة العربية أساليبها ( يف الحقيقة هي أساليب يف اللغة العربي00:38:23@)

لها وتفهما، وتستطيع بعد ذلك أن 00:38:31@)كثيرة، وأمثلتها  ( َّل بد أن تتأمَّ

 تستعملها وأن تفهمها.

كل (، )كل امرٍء خما َصنَع(، )كل رجٍل خبمله) أساليب الل ة العربية تقول: يف

ن كل طالٍب (، )كل جنديم خس حه(، )كل صانٍع خصنعته(، )إنساٍن خما ُيحس 

( هذا كل إنساٍن خ أنه(، )كل رجٍل خُجهده(، )كل  ركة خ عارها(، )خقلمه

فلهذا يجب أن تحذف الخرب، ( هنا نص المعية؛ خاخأسلوب، أمران َّل يفرتقان الـ )

 ( ُحِذَف الخرب.كل  يٍخ خطريقتهتقول: )

 (:مقترنان( أي: )كل رجٍل خبملهطيب... )
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 (: مبتدأ، وهو مضاف.كلفـ )

 (: مضاف إليه.رجلٍ و)

 (.مع(: هذه عاطفة بمعنى )خالـ )

 (: معطوٌف على مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.بمله)

( مت ٌمان( أو )متصاحبان( أو )مقترناننحو ) والخرب: محذوٌف وجوًبا تقديره

 هذا رأي البصريين، وتابعهم على ذلك جماهير العلماء قديًما وحديًثا.

( يف هذا خبملهوقال الكوفيون: ليس هنا خربٌ محذوف؛ بل الخرب هو قولك: )

 (:كل رجٍل خبملهاألسلوب إذا قلت: )

 (: مبتدأ.كل رجلٍ فـ )

 (: خرب.خبمله)

 (.كل رجٍل مع بمله( يعني: )معا بمعنى: )( هنخوالـ )

فعلى ذلك: َّل يكون هذا الموضع عندهم من مواضع حذف الخرب؛ ألنَّ 

رون. ٌح به، وقولهم هذا فيه َضْعٌف ظاهر؛ فلهذا لم يناقره المتأخِّ  الخرب مصرَّ

ا يف المعية، يعني: من خطيب لو كان الـ ) ( دالة على المعية لكن ليست نصًّ

جاء ٌيٌد (، )ٌيٌد خبمٌرخ كريمانوالذي بعدها قد يفرتقان، كأن تقول: )الذي قبلها 

( أو مقترنان(: )ٌيد خبمرخ( فيها معنى المعية؛ لكن )جاء مع( يعني: )خبمٌرخ

ٌيٌد (؛ فلهذا َّل يجوز حذف الخرب؛ يجب أن تقول: )مفترقان( أو )مت ٌمان)

ح بالخرب، وَّل تحذفه إَّلَّ إن ( فيجب أن تصرِّ ٌيٌد خبمٌرخ قالمان(، )خبمٌرخ كريمان

ا يف المعية.خ؛ ألنَّ الـ )«الحد الجالز»كان معلوًما على قاعدة   ( هنا ليست نصًّ
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   من مواضع حذف اخلرب وجوًبا: يقول فيه ابن  -وهو األخري-املوضع الرابع

  : مالك

 َخَقْبددددددَل َحدددددداٍل الَ َيُكددددددْوُن َ َبددددددَرا

 

رَ   ي َ َبدددددُرُه َقدددددْد ُأْضدددددم   اَبدددددن  الَّددددد  

ددددددْيئس َخَأَتددددددم   
 َكَضددددددْرب َ  اْلَعْبددددددَد ُمس 

 

َكمْ    َتْبي ينددددد  اْلَحدددددقَّ َمنُْوَطدددددس ب ددددداْلح 

يريد: إذا جاء بعد المبتدأ حال َّل يصح أن يكون خربًا، يجيء المبتدأ وبعد  

ر -المبتدأ حال، هذا الحال  ويصح أن تقول: )هذه الحال( ألنَّ الحال ُيذكَّ

 أن تكون خربًا للمبتدأ يف المعنى. هذه الحال َّل يصح -وُيؤنَّث

(: أنا آكل الفاكهة وهي أكل  الفاكهة ناضجةً ) من األمثلة بلى  لك أن تقول:

 (:أكل   الفاكهَة ناضجةً ( مفهوم جملة كاملة )أكل   الفاكهَة ناضجةً ناضجة )

(: هذا اسم أم فعل؟ اسم مصدر، اسم مجرد عن العوامل اللفظية أكل )

ه مصدر، والمصدر قد يعمل عمل فِعله إذا كان بمعنى الفعل، فيكون مبتدًأ؛ لكن

 (:أكل   الفاكهةَ طيب هنا )

(ك مفعول الفاكهة(؛ فـ )أْن آكل الفاكهة( يعني: )أكل  (: مفعول به لـ )الفاكهةَ )

 به منصوب.

( هل يصح أن يكون خربًا لألكل ناضجةً (. )أكل   الفاكهَة ناضجةً طيب )

( حال، حاٌل من ماذا؟ حاٌل من ناضجةً وإنَّما ) (؟ ما يصح؛أكل   ناضجةً )

(. إًذا فهنا المبتدأ َوَقَع بعده حال، أكل   الفاكهَة حالة كونها ناضجةً (، )الفاكهة)

 والحال هنا َّل يصح أن تقع خربًا؛ طب أين الخرب؟

ت َمَسدَّ الخرب؛ فلهذا ُحِذَف  الخرب محذوٌف وجوًبا، الحال هنا يقول: سدَّ

 وجوًبا.

: اختلف العلماء يف التقدير هنا )تقدير الخرب(، وإن كان الكالم مفهوًما، رتقدِّ 
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ر على أي تقدير مناسب عندك تجده واضًحا، كأن تقول: ) أكل  فيمكن أن تقدِّ

(، وبعضهم أكل  الفاكهة موجوٌد حالة كونها ناضجةً ( أو )الفاكهة أكل يها ناضجة

ر )  (.أكل  الفاكهة إ ا كانَ ناضجةيقدِّ

 (:ُ رب  العصيَر بارًدا( أو )ُ رب  العصير طاًٌجا: ) لك أن تقول خمن

 (: مبتدأ.ُ رب )

 (: مفعول به.العصيرو)

(، وَّل يصح أن يكون خرًبا لـ حالة كونه بارًدا(: )العصير(: حال من )بارًداو)

رب) رب(؛ )الشُّ (؛ فأين الخرب؟ الخرب محذوف وجوًبا؛ بارد( َّل ُيوَصف بأنه )الشُّ

ه، أي: )ألنَّ ا ت مَسدَّ موجوٌد حالة كونه ( أو )ُ ْرب   العصيَر  رب يه بارًدالحال سدَّ

 (.بارًدا

 خمن  لك:......

 .(00:45:43@)مدا لة:....... 

 (:ُ رب  العصيَر بارًداالخرب محذوف وجوًبا، ) الشيخ:

 (: مبتدأ.ُ رب )

 (: مفعول به.العصير)

 (: حال.بارًدا)

 .(00:45:55@)مدا لة:....... 

رهم بأن تقول: ) الشيخ:  -ُ رب ( )ُ رب   العصير  رب يه بارًداقلنا: بعضهم ُيقدِّ

رب بالشرب( فأخربَت عن )ُ ربيه  (.اسم باسم( خرب عن )00:46:06@)( الشُّ
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 .(0046:08@)مدا لة:.......  

( أنَّ شبه 00:46:17@هذا ظرف، َّل، شبه الجملة تقع ظرًفا، ألم ) الشيخ:

 رًفا، يعني: متعلِّقة بالخرب المحذوف؟ خالص.الجملة قد تقع ظ

 .(00:46:23@)مدا لة:....... 

( يجعلوهنا سالمة؛ فلهذا ابتعدت كان( هنا )إ ا كان(. )إ ا كان بارًدا) الشيخ:

 (.ُ رب  العصير موجوٌد حالة كونه بارًداعن هذا التقدير، أو تقول: )

 .(00:46:46@)مدا لة:....... 

رب( ُتخرب عن )ُ رب  ُ رٌب صح ٌّ ألسَت تقول: ) ما يف إشكال الشيخ: ( الشُّ

 (.ُ رٌب صح ٌّ بأنه )

 .(00:47:00@)مدا لة:....... 

ُ رب  ُ رٌب ( موجود مأخوذ من الحال )00:47:03@معناه ) الشيخ:

 ( الصفة.00:47:10@( هنا المعنى )صح ٌّ 

 ( الحال.00:47:16@( )ُ رب  ُ ربيه بارًداوهنا )

 .(0047:18@) مدا لة:.......

 هذا يمكن. الشيخ:

 .(00:47:23@)مدا لة:....... 

 ( يأخذ فائدته من؟ َّل بد أن تأخذ. ربيه) الشيخ:

 ثم إنَّ المبتدأ يأخذ الفائدة من الخرب، َّل ما يف إشكال يف ذلك.

ْيئسطيب... وابن مالك مثَّل لهذا الموضع بقوله: ) ( تقول: َضْرب َ  اْلَعْبَد ُمس 
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 (:ا مسيًئاضرب   ٌيًد )

 (: مبتدأ.ضرب )

 (.مضرخب(: مفعول به )ٌيًداو)

ضرب  ٌيًدا حالة كون ٌيًدا أنن  ال أضربه ( يعني: )ٌيد(: حال من )مسيًئا)

 (.مسيًئا

( أو َضْربه حالة كونه مسيًئا( يعني: )صرب  ٌيًدا ضربه مسيًئا: )خالتقدير

 (.ضرب  ٌيًدا موجوٌد حالة كونه مسيًئا)

أكثر أكل  الفاكهة ( أو )ُ رب  السويق ملتوًتا: ) لك أن تقول خمن األمثلة بلى

َكمْ ( أو )أِلب ُ رب  العصير بارًدا( أو )ناضجةً  ( َأَتم  َتْبي ين  اْلَحقَّ َمنُْوَطس ب اْلح 

َكمْ يقول: )  ( يعني: أن ُأبيِّن، هذا مصدر مبتدأ.َتْبي ين (. )َتْبي ين  اْلَحقَّ َمنُْوَطس ب اْلح 

 (: مفعوٌل به.اْلَحقَّ و)

َكمْ ) َكم( يعني: )َمنُْوَطس ب اْلح  ( يعني: ُأبيِّن الحق حالة كون الحق منوًطا بالح 

 مبيِّنًا بالِحَكم التي من أجلها فعلُت هذا األمر.

َكمْ  حالة كونهَتْبي ين  الَْحقَّ (: حال )َمنُْوَطس)  (.َمنُْوَطس ب اْلح 

َكمْ  حالة كونهموجوٌد َتْبي ين  اْلَحقَّ ) التقدير:  (.َمنُْوَطس ب اْلح 

ٌد »الحديث  خمن  لك: ْن َربِّه  َخُهَو َساج 
 .«َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد م 

( ُ رب  العصير ل يً ا(؛ فلهذا إذا قلُت: )أكل  الفاكهة خه  ناضجةٌ كقولك: )

يًدا ضرب  ٌ( أو )ُ رب  العصير حالة كونه ل يً ا( تريد: )ضرب  ٌيًدا  ديًداأو )

( يصح أن يكون خربًا للمبتدأ خ ديًدا -ل يً ا( هنا فالحال )حالة كون ٌيًدا  ديًدا

( فرتفع؛ فهنا الحال يصح ضرب  ٌيًدا  ديٌد ( فرتفع وتقول: ) رب  العصيَر ل يٌ  )
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 أن تقع خربًا. 

ت الحال أن تقع خربًا؛ فما ُحكم حْذف الخرب؟ واجب أم جائز؟  فإذا صحَّ

جوب إلى الجواز، يعني: يجوز أن تْحذف الخرب، وتجعل جائز، ينتقل من الو

ه فتقول: ) (، فـ ل يً ا( حالة كونه ) رب  العصير ل يً االحال دالًة عليه وسادًة َمسدَّ

 (.ضرب  ٌيًدا  ديًدا( الخرب المحذوف، و)ل يٌ  ( الحال دلَّت على )ل يً ا)

يٌ ( خ)ضرب  خلك أن تجعل ه ه الحال ه  الخبر فتقول: ) رب  العصيَر ل 

 ٌيًدا  ديٌد( فَلَك أن:

 .تح ف الخبر لوجود الدليل بليه 

 .ح بالخبر  خَلَك أن تصرِّ

 هذا ما يتعلَّق بَحْذف الخرب وجوًبا وجوزًا.

 قد تكلَّم على: وبذلك يتبيَّن لك أنَّ ابن مالك 

 حذف المبتدأ والخرب جواًزا ومثَّل لهما.

عة مواضع، ولم يتكلَّم على حذف ثم تكلَّم على حذف الخرب وجوًبا يف أرب

 المبتدأ وجوًبا.

 والمبتدأ قد ُيحَذف وجوًبا يف بعض المواضع، من األمثلة على ذلك:

( ن ْعَم الرجل ٌيٌد ( إذا قلَت: )خب ْئَس  -ن ْعمحذفه يف أسلوب المدح والذم )

 (:ن ْعَم الرجل هو ٌيٌد ) فالتقدير:

 (: فعل ماٍض.ن ْعمَ فـ )

 (: فاعٌل.الرجلو)



 

 
e 

g h 

f  159 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

( تعود لممدوح، يعني: هو(، )هو ٌيٌد ( يعني: )ن ْعَم الرجل ٌيٌد ( يف )ٌيٌد )و

 (.الممدخح ٌيٌد )

 (.ب ْئَس الرجل هو بمٌرخ( أي: )ب ْئَس الرجل بمٌرخأو )

 .ومن مواضع حذف املبتدأ وجوًبا: إذا قطعَت الصفة عن املوصوف 

ى بسم اهلل الرحمن الرحيمكأن تقول: ) ن قطع الصفة ب»( هذا يسمَّ

(؛ بسم اهلل الرحمن الرحيملو أتبْعَت الصفة للموصوف كنَت تقول: ) «الموصوف

لكن قد يجوز يف اللغة أن تقطع الصفة وأنت تقصد قصًدا، إذا قصدَت قصًدا لقطع 

( تريد: بسم اهلل الرحمن الرحيمالصفة يجوز؛ ألنَّ هذا أسلوب بالغي، فتقول: )

 هو الرحمُن الرحمنُ )
 
المبتدأ، إذا قصْدَت هذا األسلوب تحذف  ( فَحذفَت بسم اهلل

 المبتدأ وجوًبا.

( خطًأ؛ تقول: هذا خطأ؛ ألنه ما بسم اهلل الرحمن الرحيم: )-مثاًل -لكن لو قال 

 َقَصد هذا األسلوب.

 .(00:53:43@)مدا لة:....... 

ا َوْقف ) الشيخ: (، أو َوْقف جزئي؛ لكن هو إرادة 00:53:47@هو َوْقف: إمَّ

( أول تقول: جاء محمٌد العالمُ : )-مثاًل -نا تريد الَوْقف، كأن تقول الَوْقف، ه

َُ محمًدا العالم) َُ بلى محمٍد العالم( أو )رأي  (.سلَّم

م، تقول: ) الوْقف هو: ( بمحمد مررُت توضيٌح لَِما يحدث من لبس فيما تقدَّ

ير ( هذا غمحمد(؛ لكن تبيَّن لك أنَّ )مررُت بمحمدكأنك تريد أن تقف تقول: )

( فأنت قبل أن يسأل َمن محمد ه ا؟واضح للمستمع أو أنَّ المستمع سيسألك: )

 ( هذا مستعمل عندنا اآلن.مررُت بمحمد العالمتِجيب مباشرة، تقول: )

يه النحويون بـ  يقولون: هو جواٌب لسؤاٍل  «القطع»هذا األسلوب الذي يسمِّ
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( فمباشرة أجبَت قبل أن د؟َمن محم( ثم توقَّعَت أن يسأل )مررُت بمحمدمتوقَّع ) 

( لكن حَذْفَت مررُت بمحمٍد هو العالم( تريد )مررُت بمحمد العالميسأل تقول: )

مررُت ( إلرادة القطع وجوًبا، فإذا أعرْبَت كل هذا الكالم؛ صار الكالم )هو)

إذا أردته  «القطع»( هذا هو أسلوب مررُت بمحمد العالم( يعني: )بمحمٍد العالمُ 

 وز لك أن تقطع.وَقَصدته يج

مررُت وإذا لم ُتِرْدُه وإنما أردَت يف األصل أن ُتْتبِع الكالم بعضه ببعض )

( جائزة يف 00:55:35@(: هنا َّل يجب أن ُتتبِع وجوًبا، أْن )بمحمٍد العالم

؛ وإنَّما األصل والواجب هو اإلتباع؛ إَّلَّ إن َقَصدَت عن َقطع؛ فال «القطع»

األُولى يف هذه األبيات، وهي: الكالم على َحْذف (، هذه المسألة 00:55:43@)

 المبتدأ والخرب جواًزا ووجوًبا.

 الك م بلى تعدد الخبر المسألة الثانية قلنا:

 ويف ذلك يقول ابن مالٍك : 

 َخَأْ َبدددددددددُرخا ب ددددددددداْثنَْين  َأْخ ب دددددددددَأْكَثَرا

 

دددددٍد َكُهدددددْم َسدددددَراٌة ُ دددددَعَرا   َبدددددْن َخاح 

: الخرب يجوز أن يتعدد، فكما تجعل الخرب واحًدا يف نصَّ يف هذا البيت على أنَّ  

( هذا خرب واحد، يجوز لك أن تجعل اهلل بظيمٌ (، )ٌيٌد  ابرٌ (، )محمٌد كريمٌ )

مائة(  -عشرة -خمسة -أربع -الخرب كلمتين )أن تجعله خربَْين( أو أكثر )ثالث

ٌم رحيٌم اهلل بظي(، )محمٌد  ابٌر كاتٌب على حسب المعنى الذي تريد، فتقول: )

 (:ِفوٌر  كورٌ 

(، وما بعده أخبار متعددة: خربٌ أول مرفوع، خربٌ ثان، خرب اهللمبتدٌأ واحد: )

 ثالث، خرب رابع..... إلى ما تشاء من األخبار.

 (ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ے ۓ ۓ): قال 
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 :[16-14البرخج:]

 هذا المبتدأ. :(ەئ)

 الخرب هو ماذا؟

 (ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ)أي: صاحب العرش  (ڭ ڭ ے ۓ ۓ)هو: 

 بكم خرب؟ بخمسة أخبار: (ەئ)أخرب عن المبتدأ 

 (ڤ): .خربٌ أول 

 (ۓ): .خربُ ثاٍن 

 (ۋ ۋ):  َّ(ىئ)خرُب ثالث لكن مرفوع وعالمة رفعه )الواو( ألن 

 من األسماء الستة.

 (ٻ): .خربٌ رابع 

 (ېئ): .خربٌ خامس 

 ومن اللطائف يف هذه اآلية: أنَّ فيها قراءَتْين شرعيَتْين مشهورَتْين: 

 وهذه كقراءة حفص )قراءتنا(. (ڭ ڭ ڭ)القراءة األخلى: 

 .(ڭ ڭ ڭ)خقراءٌة أ رْ: 

 ََ خرب  (ەئ)من أخبار  (ٻ)صارت  :(ڭ ڭ ڭ): فإ ا َرَفْع

 رابع.

 فصارت األخبار أربعة. ؛(گ)صار صفًة لـ  (ٻ) خإ ا جررت:

 صارت األخبار أربعة. فإن جررت:
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 صارت األخبار خمسة. خإن رفعَ: 

 الدقيق سيختلف؛ لكن من حيث الناحية النحوية: كل ذلك جائز. طبًعا المعنى

طيب... لماذا نصَّ ابن مالٍك على هذه المسألة يف األلفية وجعل لها بيًتا 

؟  مستِقالًّ

 (.جاء محمد الكريم الفاضل الشابر الكاتبترى صفة تتعدد: )

 (.جاء محمٌد  الًفا راكًضا مسرًباوالحال: )

:وهنا ما نصَّ على هذه   األمور؛ هنا نصَّ

 : ما نصَّ على التعدد.يف الحال

 : ما نص على التعدد.يف النعَ

 ألنَّ يف المسألة خالًفا:الجواب: 

ُيِجيزون التعدد )تعدد الخرب(، ما معنى تعدد الخرب؟ يعني:  فجمهور النحويين:

 تجعل هذا خرب أول، وهذا خرب ثاٍن، وهذا خربٌ ثالث.

 خربٌ ثاٍن، خربٌ ثالث. وهذا ُتعِرب: الخرب األول،

َّل ُتخرب »يمنعون تعدد الخرب، يقول:  خبعض النحويين، قليٌل من النحويين:

 «.عن المبتدأ إَّلَّ بخرٍب واحدٍ 

 فإن جاء ما ظاهره التعدد كهذه األمثلة والشواهد: جعلوه:

ا من باب الصفة، يعني: الثاين صفة لألول.  إمَّ

ر.  أو جعلوه خربًا لمبتدأٍ مقدَّ

 :(هو الغفور الودود)قلَت:  فإذا
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 مبتدأ. :(ەئ)فـ 

 خرب المبتدأ. :(ڤ)و 

 .(ڤ)صفة نعت لــ  :(ۓ)و 

ا؛ ألنَّه  ا، هذا القول على هذا التخريج ضعيٌف جدًّ وهذا اإلعراب ضعيف جدًّ

ُيلزم بمعنًى قد َّل يريده المتكلِّم، فإنَّ التعدد َّل يستلزم أن يكون الثاين صفًة لألول 

 .-عد قليل الفرق بين التعدد وبين العطفكما سنْذُكر ب-

 .(01:01:03@)مدا لة:....... 

ا إذا  الشيخ: َقَصد فيجوز أن يكون الثاين صفًة لألول ما يف إشكال، قد يكون أمَّ

يٌد الثاين صفًة للخرب، كأن تقول: ) يٌد (: هو )محمٌد  ابٌر ُمج  ( فعل صفة لـ ُمج 

 (؟ عره( وَّلَّ صفة لـ )محمد)

 (. ابرـ )إًذا صفة ل

( الكتابة( صفة لـ ) ابرٌ (: )محمٌد كاتٌب  ابرٌ (؛ لكن ) ابرهناك صفة لـ )

 (؟محمدوَّلَّ لـ )

 ( المعنى على خالف ذلك.محمدلـ )

ر،  له تأوياًل آخر: يجعل الخرب الثاين خربًا لمبتدأٍ محذوٍف مقدَّ وبعضهم يؤوِّ

 .(ٹ ڤ)يعني: 

 .(ۓ)هو 

 .(ۋ ۋ)هو 

 .(ٻ)هو 
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ر له مبتدًأ، وهذا فيه تكلُّف؛ فلهذا انعقد اتفاق جمهور  كلَّما جاء خربٌ  قدَّ

 النحويين قديًما وحديًثا على أنَّ الخرب يجوز أن يتعد.

ٌر كما يجوز لك أن تعطف األخبار فتقول: ) محمد  ابٌر خكاتٌب خمفكِّ

ٌث  ى خنحويٌّ خمحدِّ هنا ما يف تعدد، لو قلت: « َعْطف»( لك أن تعطف، هذا يسمَّ

 ( هذا ليس من باب التعدد؛ هذا من باب اإلخبار بواحد: ابٌر خكاتٌب محمٌد )

 : مبتدٌأ.فد )محمٌد(

 (: خربٌ.كاتٌب و)

(: هذا ليس خربًا ثانًيا؛ وإنَّما هو معطوف على الخرب األول، خ ابرٌ قولك: )

 هذا من باب الَعْطف ليس من باب التعدد.

 ما الَفْرق بني التعدد والَعْطف من حيث املعنى؟ 

 هذا يبحثه أهل البالغة.

فنقول: يجوز لك أن تأيت باألخبار متعددة، ويجوز لك أن  من حيث النحو:

تأيت هبا متعاطفة، والشواهد واألمثلة على ذلك كثيرة يف القرآن الكريم ويف كالم 

 العرب.

ا الفْرق من حيث المعنى: أنَّك إذا أتْيَت به متعدًدا  -واهلل أعلم-فالذي يظهر  أمَّ

ًدا فأنت  -ذا ُيقال يف الخرب، وُيقال يف النعت، وُيقال يف الحالوه- إذا أتْيَت به متعدِّ

تريد أنَّ هذه األخبار امتزجت كلها يف هذا اإلنسان، وصارت متساوية أو شبه 

 متساوية.

 .(01:03:43@)مدا لة:....... 

كان  ( إذامحمٌد  ابٌر كاتٌب َّل، حسب المعنى الذي ُتريد، إذا قلت: ) الشيخ:
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عربارًعا يف )  ( أنَّه بارع يف األمَرْين. ابٌر كاتٌب ( هذا معنى )الكتابة( وبارًعا يف )الشِّ

ٌث ) ٌر محدِّ  (.الحديث( وبارٌع يف )التفسير( أي: أنه بارٌع يف )محمد مفسِّ

: العطف َّل يدل على ذلك، وَّل يدلُّ على عكسه، العْطف مجرد لكن العطف

َذَكْرنا قبل قليل: إهنا امتزجت يف اإلنسان وتساوت أو عطف، يعني: َّل يدلُّ على ما 

 شبيه تساوت.

ٌث وَّل يجوز على عكس ذلك: فإذا قلت: ) ٌر خمحدِّ ( يعني: أنَّه محمٌد مفسِّ

رموصوف وُمخَبر عنه بأنه ) ث( وُمخَبر عنه أنَّه )مفسِّ ًثا وكونه ُمحدِّ ( فكونه محدِّ

ًرا، ومستوي يف هذْين الِعلَمْين ما  ٌر خمحدثٌّ (، قولك: )01:04:51@)مفسِّ ( مفسِّ

َّل يبيِّن أنَّه عالٌم وبارٌع يف األمَرْين، أو أنَّ أحدهما أعلى من اآلخر، هو مجرد 

 إخبار، هذا َعْطف.

فأنت إذا أردت أنَّ هذه األخبار امتزجت فيه وتساوت أو شبه تساوت: 

ي: كل هذه ( يعنمحمٌد كاتٌب  ابٌر فارٌس ( به بالتعدد، تقول: )01:05:08@)

 األمور َبَرَع فيها.

ا إذا مجرد إخبار سواًء تساوت أو كان بعضها أكثر من بعض، يعني:  أمَّ

رربما يكون ) ر عالم كبير يف التفسير.مفسِّ  (: هو يف األصل مفسِّ

ث)  يف علم الحديث. -يعني-(: له مشاركة محدِّ

 (: له مشاركة يف النحو أيًضا.نحويٌّ )

رٌ هنا ما ا تقول؟ ما تقول ٌث(؟ -نحويٌّ  -؟ )مفسِّ  محدِّ

ا تقول: ) رٌ َّل، ما يصح؛ وإنمَّ  (.نحويٌّ خل ويٌّ خمفسِّ

 ؟(01:05:50@)....... سؤال:
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( َّل يدل على ترتيب؛ يدلُّ على مجرد العطف، قد خَّل، العطف بـ ) الشيخ: 

جاء محمٌد يدل على الرتتيب أشياء أخرى معنوية أو لفظية؛ لكن العْطف َّل، )

( الذي جاء أوًَّل؛ فلهذا يمكن أن تقول:  الد( جاء أوًَّل أو )محمدما )( ربخ الٌد 

 (.جاء محمٌد خ الٌد قبله)

 .(01:01:03@)مدا لة:....... 

( َّل يدل على الرتتيب؛ الذي يدل على خَّل، قلنا لك: إنَّ العطف بالـ ) الشيخ:

ا الـ )فالرتتيب الـ ) يأيت الكالم ( عند النحويين َّل تدل على ترتيب، وسخ(؛ أمَّ

اًل يف ذلك يف   .]باب الَعْطف[مفصَّ

 .(01:06:46@)مدا لة:....... 

محمٌد كاتٌب إذا كان هناك حرف عطف؛ فهذا من باب العطف ) الشيخ:

 (.خ....

 .(01:06:57@)مدا لة:....... 

َّل، هذا من حيث المعنى، هذا َّل َفْرق بينهما أيًضا من حيث المعنى الشيخ:

 م.الذي يريده المتكلِّ 

 .(01:07:05@)مدا لة:....... 

 والمعنى ليس عليها؟ الشيخ:

 .(01:07:13@)مدا لة:....... 

يجوز هذا »َّل بد، طبًعا اإلعراب وليد المعنى، نعم النحوي يقول:  الشيخ:

 من حيث الجواز العام؛ لكن َّل بد أن يخضع للمعنى.« ويجوز هذا

يٌد فإذا قلت: )  (:محمٌد  ابٌر ُمج 
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 : مبتدأ.(محمٌد فـ )

 (: خرب. ابرٌ و)

يٌد )  (؟ ابر( ثاٍن أم نعت صفة لـ )محمد( هل هو خرب لـ )ُمج 

يداسأل نفسك! ) عر( صفة لـ )الجودة( )ُمج  عر(؟ لـ )محمد( وَّلَّ لـ )الشِّ (؛ الشِّ

عرإًذا هذا صفة لـ )  ( نعت.الشِّ

 (:محمٌد  ابٌر كاتٌب لكن )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: خرب. ابرٌ و)

عر( وَّلَّ من صفة )محمد( من صفة )الكتابة) (كاتبفالـ )  (؟الشِّ

 .(01:08:01@)مدا لة:....... 

( يعني: خرب ثاين، َفْهم المعنى َّل بد أن محمد( أنَّ هذا تبع )محمد) الشيخ:

 ُيراَعى يف هذه األمور.

بأنه  ؛ أخَبر عن نفسه [14البرخج:] (ے ے ۓ)ويف اآلية 

 .(ڤ)

 ؟( اهلل( أو صفة لـ )الُ فران)هنا صفة لـ  (ۓ) ،(ۓ)طيب... 

، يعني: خرب ( اهلل، يعني: أهنا تبع )( اهللالمتبادر أيًضا أنَّها صفة لـ )

 ثاٍن، هذا المتبادر من معنى اآلية، واهلل أعلم...

 .(01:08:34@)مدا لة:....... 

 (.01:08:49@( تؤول إلى التفسير، )01:08:43@) الشيخ:
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 (01:08:56@) ، والخالف الواقع«دد الخبرتع»طيب... كل ما قلناه يف  

ضعيًفا َّل يشمل ما كان الخرب مكوًنا من أكثر من كلمة، هذا الخالف المذكور إنَّما 

 (:محمد  ابٌر كاتٌب يكون يف الكلمات التي يقع كل واحٍد منها خرًبا مستقالًّ )

 (.محمد(: هذا خرب مستقل بـ ) ابرٌ )

 (.محمد(: خربٌ آخر مستقل بـ )كاتٌب )

( أين الرمان حلٌو حامٌض لكن إن كان الخرب مجموع الكلمتين، كقولك: )

 (؟حامٌض ( أم )حلوٌ الخرب )

 .(01:09:44@)مدا لة:....... 

مان(؛ وإنَّما مجموع الكلمتين؛ ألنَّ )حامٌض ( وَّل )حلوٌ َّل ) الشيخ: ( ليس الرُّ

( ُمزٌّ ون: )(، يقولالحموضة( و)الح خة(؛ وإنَّما بين )حامًضا( وليس )حلًوا)

مان ُمزٌّ )  ( يعني: بين الحالوة والحموضة:مزٌّ (. )الرُّ

مان  (: مبتدأ.)الرُّ

 (: هذا هو الخرب.حلٌو حامٌض و)

فهذا من الخرب المتعدد باتفاق عند كل النحويين، فإذا كان الخرب مجموع 

 الكلمَتْين؛ فهذا من الخرب المتعدد باتفاق.

 (؟أيمن خأيسر( ما معنى )من أيسرمحمٌد أيأن تقول أيًضا: ) مثال  لك:

 .(01:10:26@)مدا لة:....... 

(؛ وإنَّما أيسر( وَّل بأنه )أيمنيعني: يعمل بيديه، َّل تريد أن تخرب بأنه ) الشيخ:

 (.أيمن أيسر)

تخرب ( َّل تريد أن البيَ أبيض أسود( أو )الكتاب أبيض أسودكأن تقول مثاًل: )
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أبيض إنَّما تريد أن يكون اللون بينهما، هنا )؛ و(أسود( وَّل بأنه )أبيضعنه بأنه )

 (: خرب متعدد َّل شك.أسود

 .(01:11:05@)مدا لة:....... 

 (: خرٌب أول.أبيضيف اإلعراب الصناعي سنقول: ) الشيخ:

 (: خربٌ ثاٍن.أسودو)

 مجموعهما. خالخبر يف المعنى:

 .(01:11:20@)مدا لة:....... 

خرب أول  تعدد يعن :هذا متعدد باتفاق،  نعم، خرب أول وخرب ثاين، كل الشيخ:

 وخرب ثاين.

 : الخرب مجموعهما، ليس األول وَّل الثاين.لكن يف المعنى

، يف ]المبتدأ[هبذا نكون قد انتهينا بحمد اهلل وتوفيقه من الكالم على باب 

وهو أول  ]كان خأ واتها[الدرس القادم إن شاء اهلل سيكون الكالم على باب 

 ( القادم.01:11:53@) وهذا إن شاء اهلل يف ليلة أبواب النواسخ،

 نستمع إليه، اتفضل! -يا إخوان-إن كان هناك سؤال 

 ؟(01:11:59@)....... سؤال:

 (:َكُهْم َسَراٌة ُ َعَرانعم أحسنت! مثَّل ابن مالك بتعدد الخرب بقوله: ) الشيخ:

ْم َسَراٌة َكهُ ( )َسَراةٍ ( أي: شريف ُجِمعت على )سري(: جمع )َسَراةٌ الـ )

 (:ُ َعَراءُ 

 (: مبتدأ.َكُهمْ )



 

 
e 

g h 

f  170 
 شرح ألفية ابن مالك

 (: خربٌ أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة.َسَراةٌ و) 

( الهمزة(: خربٌ ثاين مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ثم َحَذَف من ذلك )ُ َعَراءُ و)

عر.  من باب قصر الممدود، وَقْصر الممدود جائز يف الشِّ

 .؟(01:12:36@)....... سؤال:

( قلنا: إذا َوَقَع بعد المبتدأ حال، هذه الحال َحاٍل الَ َيُكْوُن َ َبَرا َخَقْبَل ) الشيخ:

أكل   الفاكهَة َّل يصح يف المعنى أن تقع خربًا؛ فالخرب محذوٌف وجوًبا، كـ )

ْرب( َّل يصح أن يكون من صفة )بارد(. )خُ رب  العصير بارًدا -ناضجةً   (.الشُّ

 (.أكل ( َّل يصح أن يكون خرًبا لـ )ناضجةو)

( ُ رب  العصير ل يً الكن لو صحَّ أن يكون هذا الحال خربًا للمبتدأ كقولك: )

رب( قد تكون لـ )الل ة)  (:ُ رب  العصير ل يٌ  (؛ هنا يجب أن تقول: )الشُّ

 (: مبتدأ.ُ ْرب فـ )

 (: خرب.ل يٌ  و)

حَت به، جائز. حت بالخرب أو حذفته وجوًبا؟ صرَّ  إًذا صرَّ

( بارًدا( فجعلَت )ُ رب  العصير بارًداذفته قلَت: )ويمكن أن تحذفه، فإذا ح

ت عن الخرب المحذوف جواًزا ودلَّت عليه.  حال سدَّ

 ؟(01:13:59@)....... سؤال:

َّل تكون من حاَّلت الوجوب إَّلَّ إذا كانت الحال َّل يصح أن تكون  الشيخ:

 خربًا.

 ؟(01:14:18@)....... سؤال:
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( َّل يصح أن تأيت بالخرب، َّل لعصير بارًداُ رب  اَّل ما يمكن لو قلت: ) الشيخ:

( يجب أن ُتحَذف موجود( َّل؛ هنا ) رب  العصير موجوٌد حالة كونه بارًداتقول: )

 وجوًبا؛ ألنَّ العرب يف هذا األسلوب التزموا حدَّ الخرب.

 ؟(01:14:43@)....... سؤال:

ْرب  العصير ُ  قلنا: هنا يجوز أن تجعله خربًا، فإذا جعلته خرب رفعته ) الشيخ:

( حال، ل يً ا(، ويجوز أن تحذف الخرب هنا وَّلَّ ما يجوز؟ يجوز فتجعل )ل يٌ  

 والخرب محذوف دلَّت عليه هذه الحال.

 تكلمنا فيه قبل الصالة (01:15:09@)لألخت السؤال  -يا إخوان-نعم 

(@01:15:12.) 

 ؟(01:15:14@)....... سؤال:

 عنوانات.حذف المبتدأ قلنا: يكثر يف ال الشيخ:

 ؟(01:15:30@)....... سؤال:

 ( هذا هو األفصح.بنوانات( على )بنوانإي نعم، األفصح أن تجمع ) الشيخ:

 ؟(01:15:42@)....... سؤال:

نعم، إن قراءة بالرفع: هذا من قطع الصفة، فإذا قطعنا الصفة فالمبتدأ  الشيخ:

 .(01:16:02@) هومحذوف وجوًبا، يعني: )

ُت هذه الورقة تقويم؛ لكن وجدُت أنَّ األرقام ُكتَِبت طيب... هنا أنا وجد

يها اآلن بـ  ى اآلن بـ «ا نجليزية»باألرقام التي نسمِّ األرقام »، األرقام التي ُتسمَّ

هذه يف األصل هي أرقاٌم عربية؛ ألنَّ العرب كان عندهم نظامان « ا نجليزية

 للحروف أو كتابتان لألرقام:
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ألرقام التي نكتبها اآلن معروفة، وهذه األرقام القديمة وهي ا الكتابة المشرقية: 

معروفة منذ القرن الثالث للهجرة، وهناك مخطوطات منذ القرن الثاين موجودة 

 .«الشرقية»للخوارزمي وغيره مكتوبة هبذه األرقام المعروفة 

ى  ُعرفت يف األرقام الم ربية: وهناك أيًضا كتابة أخرى لهذه األرقام تسمَّ

العربي، مثل: )المغرب، وتونس، والجزائر( ثم انتقلت بعد ذلك إلى المغرب 

ى بـ  ، «الم ربية»أو  (01:17:12@)أو « األرقام الُ بارية»األندلس، وكانت تسمَّ

وهي أصاًل هذه األرقام اإلنجليزية؛ ألنَّ األوربيين ما كانوا يعرفون األرقام هبذه 

ربما تجدوهنا يف بعض  «األرقام ال تينية»ى الصورة؛ وإنَّما كانوا يكتبون بأرقام تسمَّ 

 الساعات اآلن:

 خط. الواحد:

 خطين. خاالثنين:

 ثالثة خطوط. خالث ثة:

 (1X) واحد واكس ثم األربعة:

 .(X) اكس خالخمسة:

 اكس وخط. خالستة:

( ستحتاج إلى صفحة 1576) -مثاًل -فإذا أردت أن تكتب رقم 

(@01:17:59.) 

يف األندلس نعلم أهنم كانوا يف جاهلية جهالء حتى أتوا فلهذا منذ أتوا ودرسوا 

إلى األندلس واستقبلهم المسلمون يف األندلس ودرسوا يف الجامعات اإلسالمية 

يف األندلس، واعتنى هبم المسلمون كما يعتنون ببقية الطلبة، ودرسوا، ومما 
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ألرقام أخذوا، أخذوا هذه األرقام ونشروها عند قومهم؛ فلهذا مباشرة ماتت ا

 اليونانية ألنَّها كانت سقيمة.

لوا يف بعض األرقام، يعني: على ما أذُكر أن هناك  إَّلَّ أهنم عندما أخذوها عدَّ

فلهذا هم رقمين منها تغيَّرت تماًما، وثمانية بِقَيت كما هي مع تغييرات خفيفة؛ 

وهنا بـ  ون هذه األرقام هم اآلن يسمُّ  «األرقام العربية»اآلن يسمُّ أرقاًما »وهنا يسمُّ

 وَصَدقوا يف ذلك، وقلياًل ما يْصُدقون.« بربية

( 01:18:55@)فلهذا حتى يف الحاسب اآللي لو أردت أن تبحث عن 

 ؟«األرقام الهندية»أو  «األرقام العربية»األرقام مكتوب: تريد 

 : أتتَك هذه األرقام.«العربية»فإ ا ا ترَت 

 األرقام التي نعرفها اآلن.: أتتَك الشرقية، «الهندية»خإ ا ا ترت 

ك:  إَّلَّ أنَّه ينبغي لنا نحن اآلن أن نتمسَّ

ألنَّها األرقام األعرق يف الثقافة اإلسالمية، فهي موجودة منذ القرن  أخاًل:

ما ُعِرفت إَّلَّ منذ القرن الثالث أو « األرقام ال بارية»الثاين، و 

 (.01:19:30@الرابع)

 واهلل أعلم...

 م بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين.خصلَّى اهلل خسلَّ 
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 الدرس الرابع والعشرون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد النبي الهادي 

األمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وَمن استنَّ بُسنَّتهم واقتفى آثارهم إلى يوم 

ين وسلَّم تسليًما كثيًرا.  الدِّ

ا بعد:  -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

يف هذا وأربعمائة وألف  اَّلثنين الثاين عشر من شهر ربيٍع األول من سنة ثالثين

بحمد اهلل -الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد 

 .]ألفية ابن مالك[ يف دروس شرح شرين[ ]الدرس الرابع خالع -وتوفيقه

فنا من قبل على هناية الكالم على باب -يا إخوان-وكنَّا  ، ]االبتداء[ قد توقَّ

، ويف البداية كالمعتاد ]َكان َخَأَ َواُتَها[والليلة إن شاء اهلل َنْشرع بالكالم على باب 

 نقرأ األبيات التي ننوي َشْرحها.
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 يقول ابن مالٍك  هذا الباب يف أول 

 باب ]َكان َوَأَخَواُتَها[:

 َتْرَفُع َكاَن اْلُمْبَتَدا اْسدَمس َخاْلَخَبدرْ .143

 

دددددددُبُه َكَكددددددداَن َسددددددديَِّدًا ُبَمدددددددرْ  
 َتنْص 

 َكَكاَن َظلَّ َباَت َأْضدَحى َأْصدَبحا.144 

 

اَل َبر َحدددددا  ٌَ  َأْمَسدددددى َخَصددددداَر َلدددددْيَس 

ي األَْرَبَعددهْ .145   َفتددىء َخاْنَفددكَّ َخهدد  

 

دددددددْبه  َنْفددددددد  أْخ ل نَْفددددددد  ُمْتَبَعدددددددهْ ل     ش 

ْثدددُل َكددداَن َداَم َمْسدددُبْوَقس ب َمدددا.146   َخم 

 

دددْيَبس د ْرَهَمددددس  ََ ُمص   َمدددا ُدْمدددد
 َكدددَأْبط 

ددد َ .147 
ْثَلدددُه َقدددْد َبم  ْيدددُر َمددداٍض م  َِ  َخ

 

  َ 
نْدددُه اْسدددُتْعم 

ْيدددُر اْلَمددداض  م  َِ  إ ْن َكددداَن 

دددَط اْلَخ .148  ْيعَهدددا َتَوسُّ
 َبدددرْ َخف ددد  َجم 

 

ددددددْز َخُكددددددلٌّ َسددددددْبَقُه َداَم َحَظددددددرْ    َأج 

 َكدددَ اَك َسدددْبُق َ َبدددرٍ َمدددا اْلنَّاف َيدددهْ .149 

 

ًة الَ َتال َيدددددددهْ   ددددددد ء ب َهدددددددا َمْتُلدددددددوَّ  َفج 

 َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف  .150 

يف أخل الك م بلى باب ]االبتداء[: أنَّ للجملة  -يا إ وان-َسَبَق أن َ َكْرنا 

 سمية يف الل ة العربية صورتين:اال

 :....الصورة األخلى

ُرنا بصوريت الجملة اَّلسمية يف اللغة العربية؟ اتفضل!  َمن يذكِّ

 .(00:02:38@)....... طالب:

ي هذه الصورة؟ الشيخ:  بماذا نسمِّ

 .(00:02:40@)....... طالب:

 هما الصورتان للجملة اَّلسمية. الشيخ:

 .(00:02:47@)....... طالب:

 (.00:02:50@)َّل، ليست  الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  176 
 شرح ألفية ابن مالك

 .(00:02:52@)....... طالب: 

 َّل، هذا مبتدأ، المبتدأ هو: اَّلسم العاري من العوامل اللفظية. الشيخ:

 أن تأيت الجملة اَّلسمية غير مسبوقٍة بناسخ.الصورة األُخلى: 

 أن تأيت الجملة اَّلسمية مسبوقة بناسخ. خالصورة الثانية:

 سمية، الجملة اَّلسمية يف اللغة العربية:هاتان صورتا الجملة اَّل

ا أن تأت  ِير مسبوقٍة بناسخ: ، ]المبتدأ خالخبر[باب ]االبتداء[ وهذا باب  إمَّ

ى  (، اهلل ربنا(، )محمٌد كريمٌ مثل: ) «الصورة البسيطة»أو  «الصورة األصلية»وتسمَّ

 ( هذه الجملة لم ُتصَدر بشيٍء من النواسخ.العلم نافعٌ )

( محمٌد كريمٌ : فـ )انية: أن تأت  الجملة االسمية مسبوقًة بناسخخالصورة الث

( ثم محمٌد كريمٌ (، هي )كان محمٌد كريًماجملة اسمية، وقد ُتسَبق بناسخ مثل )

(؛ فهذه كانت يف األصل جملًة اسمية؛ كان محمٌد كريًما( فصار )كاندخلت عليه )

 لكن دَخَل عليها ناسخ.

 َّالنواسخ اليت تدخل على اجلملة االمسية ثالثة أنواع: وقلنا إذ ذاك وُنذكِّر: إن 

 :ما يرفع المبتدأ وينصب الخرب. النوع األخل 

 :ما ينصب المبتدأ ويرفع الخرب. خالنوع الثاين 

 :ما ينصب المبتدأ وينصب الخرب. خالنوع الثالث 

ا النوع األخل من النواسخ خهو: ما يرفع المبتدأ خينصب الخبر: فهذا ماذا  أمَّ

 يشمل من النواسخ؟ يشمل ثالثة نواسخ:

 وهذا الباب معقود لـ )كان وأخواهتا(.كان خأ واتها: يشمل : 

 أفعال المقاربة، وهي تعمل هذا العمل أيًضا، خيشمل أيًضا: كاد خأ واتها :
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 هي من النواسخ فرتفع المبتدأ وتنصب الخرب.

 ًضا ترفع : فهي أيختشمل أيًضا: ما خأ واتها )ما الحجاٌية( خأ واتها

 المبتدأ وتنصب الخرب.

 .]ما الحجاٌية[ثم ]كاد[ ثم ]كان[ وستأتينا هذه المواثق تِباًعا هبذا الرتتيب: 

ما ينصب المبتدأ  خالنوع الثاين من النواسخ الدا لة بلى الجملة االسمية قلنا:

 ويرفع الخرب، ماذا يشمل من النواسخ؟ يشمل ناسَخْين:

 لباب اآليت على التِّباع.: هذا ايشمل: إنَّ خأ واتها 

 فهي أيًضا تنصب المبتدأ وترفع الخرب.خيشمله: )ال( النافية للجنس : 

 ما ينصب المبتدأ وينصب الخرب: خالنوع الثالث من النواسخ قلنا:

  ظنَّ خأ واتها[وهذا هو باب[. 

 هذه األبواب التي تمثِّل صوريت الجملة اَّلسمية:

 المبتدأ والخرب. ِير المنسو ة:

 : الناسخ األول والثاين والثالث.لمنسو ةخا

هذه هي أبواب األحكام النحوية للجملة اَّلسمية هبذا الرتتيب، فإذا انتهينا من 

النواسخ نكون قد انتهينا من الكالم على األحكام النحوية للجملة اَّلسمية، فيأيت 

، وباب ]الفابل[، بعد النواسخ سيأيت باب ]الفابل[بعد ذلك مباشرة باب 

هو أول األحكام النحوية للجملة الفعلية؛ ألنَّ النحو كما شرحنا يف أول  الفابل[]

 أو ثاين محاضرة مرتَّب، رتَّبه ابن مالك هبذه الطريقة:

 يأيت بأحكام الجملة اَّلسمية.
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 ثم أحكام الجملة الفعلية. 

 ثم األحكام المشرتكة بين الجملتين.

بعد الكالم على  ]َكان َخَأَ َواُتَها[ب وهبذا نعلم لماذا تكلَّم ابن مالٍك على با

 هي أول النواسخ. ]َكان َخَأَ َواُتَها[؛ ألنَّ ]االبتداء[ باب

 منها: -من الشرح السابق-طيب... ومن ذلك نعرف أموًرا كثيرة 

 أنَّ هذه النواسخ المذكورة َّل تدخل إَّلَّ على اسم أو فعل أو حرف؟

ة بالدخو ل على الجملة اَّلسمية، والجملة اَّلسمية إَّلَّ على اسم؛ ألنَّها مختصَّ

 تبدأ اسم.

 طيب... هذه النواسخ بأنواعها الثالثة أمساٌء أم أفعاٌل أم حروف؟ 

 بعضها أفعال خبعضها حرخف:

  أفعال.َكان َخَأَ َواُتَهافـ : 

 أفعال.خَكاَد َخَأَ َواُتَها : 

 يَّة َخَأَ َواُتَها: و
 ٌ َجا  حروف.َما اْلح 

 حروف.ُتَهاخإ نَّ َخَأَ َوا : 

 حرف.خالم النافية للجنس : 

 أفعال.خظنَّ خأ واتها : 

 فبعضها أفعال وبعضها حروف.

، لماذا قال ابن مالك ]َكان َخَأَ َواُتَها[: -كما عرفنا-أول هذه النواسخ 

 ]َلْيَس َخَأَ َواُتَها[؟أو  ]َأْصَبَح َخَأَ َواُتَها[، ما قالوا: ]َكان َخَأَ َواُتَها[والنحويون: 
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 .(00:08:58@)....... طالب:

ُأمُّ الباب، أمُّ الباب أي: أنَّها تختصُّ بأحكاٍم َّل تأيت يف  ]َكان[نعم، ألنَّ  الشيخ:

يف آخر  ]َكان[بقية أخواهتا، وسيأيت ِذْكٌر لبعض هذه األحكام التي تختص هبا 

 الكالم على هذا الباب إن شاء اهلل تعالى.

  أول بيت:طيب... قال إمامي ابن مالك يف 

 َتْرَفدددُع َكددداَن اْلُمْبَتدددَدا اْسدددَمس َخاْلَخَبدددرْ 

 

دددددددُبُه َكَكددددددداَن َسددددددديَِّدًا ُبَمدددددددرْ  
 َتنْص 

الذي َذكْرناه من قبل؛ فـ  ]َكان َخَأَ َواُتَها[يف هذا البيت َذَكَر ابن مالٍك لنا عمل  

 :]َكان َخَأَ َواُتَها[

ى   .«اسمها»ترفع المبتدأ ويسمَّ

ى   .« برها»وتنصب الخرب ويسمَّ

 هذا معروف ومفهوم مما سبق.

 ( أعِرب:كان محمٌد كريًماطيب... نبدأ )

(: فعٌل ماٍض ناسخ؛ إًذا َّل محل له من اإلعراب؛ ألنَّ األفعال الماضية كان)

 كلها ليس لها محل من اإلعراب، مبني على الفتح.

 مرفوع أو يف محل رفع؟ مرفوع؛ ألنه ُمعَرب، لو-(: اسم كان مرفوع محمٌد )

 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة. -كان مبنيًّا لقلنا: يف محل رفع

 (؟كريًما)

  بر كان منصوب. طالب:

 (.كان ُبمُر سيًداأحسنَت! طيب... ) الشيخ:

 .(00:10:36@)....... طالب:
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 واسمه؟ الشيخ: 

 يرفع المبتدأ وينصب الخرب، أين اسمه؟

 .)بمر( طالب:

 اضبط الجملة! الشيخ:

 ُبمُر سيًدا( )كانَ  طالب:

 (: اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة.بمرُ ) الشيخ:

 (؟كان ُبمرٌ ( ولم نُقل )كان ُبمرُ لماذا قلنا: )

 .(00:11:00@)....... طالب:

 (.00:11:05@)( يقولون: ُفَعلألنه ممنوع من الصرف على وزن ) الشيخ:

 (؟كانأين اسم ) (كان المسلمون يحكمون العالمطيب... )

 .(00:11:13@)...... .طالب:

 مرفوع وعالمة رفعه.... الشيخ:

 .الواخ ألنه جمع م كر سالم طالب:

كان المسلمون )(؟ كانالواو ألنه جمع مذكر سالم، أين خرب ) الشيخ:

 .(يحكمون العالم

(؛ إًذا فالخرب يف هذا الباب أيًضا يأيت كالخرب يف يحكمون العالم)الجملة الفعلية 

 :[]المبتدأ خالخبرباب 

 (.كان محمٌد كريًما) يأت  مفرًدا:

 (.كان المسلمون يحكمون العالم) خيأت  جملة:
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 (؟كان( أين اسم )كان  الٌد سيارته جديدةٌ : )األ ير

 .(00:11:54@)....... طالب:

 ( َمن؟كان)(؟ كانأين اسم ) (كان  الٌد سيارته جديدةٌ ) الشيخ:

 .(00:12:05@)....... طالب:

 كان. (: اسم الد) الشيخ:

 ( ماذا؟كان  الد)

 .(00:12:09@)....... طالب:

 ( مفرد أم جملة؟سيارته جديدةٌ (. )سيارته جديدةإًذا فالخرب: ) الشيخ:

 .(00:12:18@)....... طالب:

(: هذه جملة اسمية مبتدأ سيارته جديدةٌ جملة اسمية؛ مفرد كلمة ) الشيخ:

 وخرب.

(، هذه الجملة ما كانعت خربًا لـ )( َوقَ سيارته جديدةٌ ثم هذه الجملة اَّلسمية )

 إعراهبا؟

 ( يف محل نصب.كان)خرب 

 (؟كان( أين اسم )كان أ   يف المسجدطيب... الذي أمامه مبارك! )

 .)أ  ( طالب:

 مرفوع وعالمة رفعه. الشيخ:

 .(00:13:01@)....... طالب:

رة منع من ظهورها.... الشيخ:  الضمة المقدَّ
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 .(00:13:06@)....... طالب: 

 (؟أ  أحسنت! و)ياء المتكلم( يف ) الشيخ:

 .(00:13:10@)....... طالب:

؛ طب أين «كل ضميٍر اتَّصل باسٍم فهو مضاف إليه»القاعدة المذكورة:  الشيخ:

 ( ماذا؟كان أ  الخرب؟ )

 .(00:13:24@)....... طالب:

 (.كان أ   يف المسجد) الشيخ:

 .(00:13:28@)....... طالب:

 (:يف المسجد) الشيخ:

 (: حرف جر.يف)

 (.....المسجدو)

 .(00:13:35@)....... طالب:

 (: حرف جر.يف) الشيخ:

 (: اسم مجرور.المسجدو)

 أين الخرب؟

 .(00:13:42@)....... طالب:

 َّل. الشيخ:

 .(00:13:50@)....... طالب:

 ؟]المبتدأ خالخبر[َتْذُكر ماذا قلنا يف باب  الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  183 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 (.َخُمْفَرَدًا َيأت   َخَيأت   ُجْمَلهْ مفرًدا أو جملة )قلنا: إنَّ الخرب َّل يأيت إَّلَّ 

 .(00:14:03@)....... طالب:

ر بكوٍن عام، يعني: 00:14:03@)نعم، إذا  الشيخ: ( الخرب محذوف مقدَّ

ا)  .(يف المسجد( )كالنًا( أو )موجوًدا( أو )كان أ   مستقرًّ

َُ مستعجً  طيب... )  ( أين اسم الناسخ؟كن

 .(00:14:26@)....... طالب:

 )تاء المتكلِّم(! الشيخ:

 ( أن تقول: )تاء المتكلم(.00:14:34@)طيب... مرفوع؟ 

َُ (: تاء المتكلم )كاناسم )  ( نعم.كان( ضمير، اسم )كن

 .(00:14:45@)يف محل  طالب:

 الضم.يف محل رفع دليٍل على  الشيخ:

 (.مستعجً  والخرب: )

 (؟ال تكن مستعجً  طيب... )

 .(00:14:54@)....... طالب:

 (.ال) الشيخ:

 .(00:14:58@)....... طالب:

 (.الَّل؛ نبدأ بـ ) الشيخ:

 .)ال( ناهية طالب:

 (؟تكنناهية، و) الشيخ:
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 .فعٌل مضارع مجزخم طالب: 

 ( والخرب؟تكن( الناهية، أين اسم )المجزوم بـ ) الشيخ:

 .(00:15:09@)....... طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:15:13@)....... طالب:

 (. أحسنت!مستعجً  ) الشيخ:

 ( أين اَّلسم؟كونوا متسابدين! )األخ الكريم هناكطيب... 

 .(00:15:23@)....... طالب:

 مرفوع أو يف محل رفع؟ الشيخ:

 .(00:15:25@)....... طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .)متسابدين( طالب:

 (. منصوب وعالمة نصبه؟متسابدين) الشيخ:

 ..الياءطالب:

 ياء.ال الشيخ:

 (؟لم(. )القطاران لم يكونا ُمسرَبْينطيب... األخ الكريم! )

 .حرف جزم طالب:

 (؟يكوناحرف جزم، ) الشيخ:
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 .(00:15:45@)فعل مضارع مجزخم خب مة جزمه  طالب:

 (؟يكونأحسنت! أين اسم ) الشيخ:

 .(00:15:50@)....... طالب:

 (؟لم يكونا مسرَبْين) الشيخ:

 .(00:15:55@)....... طالب:

 )ألف اَّلثنين( اسم يكون، مرفوع أو يف محل رفع؟ الشيخ:

 .يف محل رفع طالب:

 (: خرب منصوب وعالمة نصبه )الياء(.ُمسرَبْينيف محل رفع، و) الشيخ:

 ( أين اَّلسم والخرب؟كوين صابرةً طيب... )

 .)ياء المخاطبة( طالب:

 )ياء المخاطبة( اسٌم يف محل.... الشيخ:

 .(00:16:19@)....... طالب:

 (.صابرةً والخرب: ) الشيخ:

ةً طيب... ) زَّ
 ( أين الفعل الناسخ؟كنَّا أب 

 .)كان( طالب:

 (، واسمه؟كان) الشيخ:

 .(00:16:37@)....... طالب:

 (. هبنا( ثم )نا( مثل )كان)ناء المتكلمين(. األصل: ) الشيخ:
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)ناء المتكلمين( هذا ضمير متحرك، والضمير المتحرك إذا اتصل بالفعل  

 لماضي ماذا ُينتج يف آخر الفعل الماضي؟ا

( تقول: نافإذا دخل ضمير متحرك مثل )( َ َهَب ( هي ) هبناالتسكين تقول: )

 (. هبنا)

ن )النون(، و)األلف( قبل كانطيب... ) ( أدخل عليه )ناء المتكلمين( ستسكِّ

 )النون(....

 .(00:17:19@)....... طالب:

اكنَْين، فسيكون )ساكنة؛ فنحذف )األلف( َّللتق الشيخ: (، نا( ثم )كنْ اء السَّ

 (.كنَّاسيحدث إدغام بين )النُّوَنْين( فتكون )

 ( يف محل رفع.كانطيب... إًذا فـ )ناء المتكلمين( اسم )

ةً و) زَّ
 (: خرب.أب 

( هذا مثال ابن مالك، أين َكَكاَن َسيَِّدًا ُبَمرْ طيب... مثال ابن مالك يف البيت )

 ( والخرب؟كان)اسم 

 .(00:17:52@)....... ب:طال

ر، والخرب؟ الشيخ:  مؤخَّ

 .(َسيَِّداً الخبر: ) طالب:

ط الخرب، وسيأيت الكالم عليه  الشيخ: نعم، يف هذا المثال إشارة إلى جواز توسُّ

 إن شاء اهلل بعد ذلك.

أين اسم الناسخ  ؛[54الفرقان:] (ېئ ېئ ېئ)طيب... قال تعالى: 

 والخرب؟
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 .(ں) طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:18:16@)....... طالب:

 ؟(ں)و)الكاف( يف  الشيخ:

 .(00:18:19@)ضمير  طالب:

 أحسنت! الشيخ:

 ، أين اَّلسم والخرب؟[110آل بمران:] (ٺ ٺ ٺ) طيب...

 .(00:18:34@)....... طالب:

 هذا اسم ظاهر أو ضمير؟ (ڍ) الشيخ:

 .(00:18:38@)....... طالب:

 محل رفع؟( مرفوع أو يف كان)إًذا اسم  الشيخ:

 .يف محل رفع طالب:

 يف محل رفع. الشيخ:

؟ أم يف المسألة خالف بين (ڍ)هل الضمير )التاء( أم )التاء والميم( 

 .]الضمير[النحويين؟ شرحناه يف باب 

 .(00:18:57@)....... طالب:

 ؟(00:18:57@) الشيخ:

 .(00:19:01@)....... طالب:
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إنَّ الضمير هو )التاء( فقط، »الوا: )التاء(، نعم، هذا قول البصريين، ق الشيخ: 

 «.و)النون( حرف جمع

 «. (ڍ)إنَّ الضمير مجموع »وقال بعض الكوفيين: 

 ( يرتتب عليها إشكاَّلت لفظية:00:19:17@)

َُ ضمير مبني على الضم )فالبصريون يقولون:   (.كن

 مبني على السكون. خهؤالء سيقولون:

 سهلة. -يعني-والمسألة 

 ؟[110آل بمران:] (ٺ ٺٺ )طيب... والخرب؟ 

 .(ٺ ٺ) طالب:

 ؟(ٹ). و (ں) الشيخ:

 .(00:19:36@)....... طالب:

 ؟ ما إعرابه؟(ٹ)، و (ٺ ٺ) (ں)فالخرب:  الشيخ:

 .(00:19:49@)....... طالب:

( 00:19:52@)مضاف إليه، المضاف والمضاف إليه: اسمان  الشيخ:

 واحدة، األصل: كل اسم يدل على اسم:

 (.ةساب(: هذه )سابة)

 (.األستا ( هذا )األستا )

ن على شيء أو شيئين؟سابة األستا لهذا نقول: )  ( صار اسَمين؛ لكن يدَّلَّ
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 .(00:20:07@)....... طالب:

ن على شيء؟ باإلضافة، هذه خاصية  الشيخ: كيف جعلَت اَّلسمين يدَّلَّ

 اإلضافة يف اللغة العربية.

 والخرب؟ ؛ أين اَّلسم[79آل بمران:] (ڍ ڍ)طيب... أخيًرا: 

 .(00:20:22@)....... طالب:

 جماعة، مرفوع أو يف محل رفع؟ الشيخ:

 .(00:20:25@)....... طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:20:26@)....... طالب:

 .(ڍ) الشيخ:

ترفع المبتدأ اسًما : »]َكان َخَأَ َواُتَها[ما َذكرناه قبل قليل وأعربنا عليه، وهو أنَّ 

هو قول البصريين، وتابعهم على ذلك جمهور « ا لهالها، وتنصب الخرب خربً

 العلماء قديًما وحديًثا.

( َّل تعمل هذا العمل؛ وإنَّما هي مثل بقية كان)إنَّ »وقال بعض الكوفيين: 

 («.خدَ َل  -خ رج -خقام -خجَلَس  -َ هَب األفعال التامة، مثل )

 طيب... إًذا كيف ُتعربون؟

 (:كان محمٌد كريًماقالوا: )

 فعٌل ماٍض. (:كان)

 (.َ هَب محمٌد (: فاعل، مثل )محمٌد و)
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 (: حال.كريًماو) 

 وقال بعض الكوفيين:

 (: هذا فعل ماٍض.كان)

(؛ ولكنه مرفوٌع بما كان كان( قالوا: هذا مرفوع؛ لكن ليس مرفوًعا بـ )محمٌد و)

 (، يعني: مبتدأ.كانمرفوًعا به قبل دخول )

( لكن ليس خرًبا؛ وإنَّما شبيه كان)( قالوا: شبيه بالحال، انتصب بـ كريًماو)

 بالحال.

فه أموٌر كثيرة منها:  وقولهم يف هذه المسألة ضعيف، يضعِّ

(، كان محمٌد الزاهد(، )كان محمٌد أ اكافرتاض وقوع المعرفة خربًا، تقول: )

 ( أين الخرب؟كان محمٌد أ اك(، أقول: )كنُته الصديقوتقول: )

 ( معرفة أو نكرة؟أ اك)

حال؟ الحال من صفاهتا التنكير حتى افرتض الجمهور فيها التنكير، معرفة، وال

ز يف الحال التعريف قال:  ؛ لكن لم يٌقل أحٌد من «يجوز أن يأيت على قِلَّة»وَمن جوَّ

قد يجوز أن يأيت معرفًة »النحويين: إنَّ الحال يأيت معرفًة بافرتاض؛ وإنَّما قالوا: 

 «.على قِلَّة

يأيت الخرب معرفًة بافرتاض، ما يف إشكال، وهذا يدلُّ ( كانلكن هنا يف باب )

 .« بر»على أنَّ الخرب هنا ليس حاًَّل؛ بل هو 

 اسم كان خ بر كان طيب... نقول:

  :(كان محمٌد كريًما)

كان محمٌد (، لو أقول لكم: )محمٌد ( الذي أمامنا هذا )محمٌد )هذا  (محمٌد )
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 ذات التي أمامي؟( اسم كان أم اسم هذه المحمٌد (، طيب )كريًما

 .(00:23:34@)....... طالب:

(، َمن محمٌد ( خرب كان وَّلَّ خرب )كريًما(، )كان محمٌد كريًما)طيب  الشيخ:

 ؟(محمٌد )( أو كان)الكريم: 

هذا مجرد اصطالح خاٍل من المعنى، (« كان( وخرب )كاناسم )»إًذا فقولهم: 

اة بـ )( اسٌم لذاته، للذامحمد)مجرد اصطالح؛ وإَّلَّ فإنَّ   (.محمدت المسمَّ

 (.كان)( هو الكريم؛ فليس خرًبا لـ محمد(: خرب )كريمو)

 قبل أن ننتقل إلى بقية األبيات؟ -يا إخوان-طيب... هل هناك سؤال 

 :ثم قال إمامنا ابن مالك بعد ذلك 

 َكَكددداَن َظدددلَّ َبددداَت َأْضدددَحى َأْصدددَبحا

 

اَل َبر َحدددددا  ٌَ  َأْمَسدددددى َخَصددددداَر َلدددددْيَس 

ي األَْرَبَعدددددهْ َفتدددددىء خَ    اْنَفدددددكَّ َخهددددد  

 

دددددددْبه  َنْفددددددد  أْخ ل نَْفددددددد  ُمْتَبَعدددددددهْ    ل ش 

ْثددددددُل َكدددددداَن َداَم َمْسددددددُبْوَقس ب َمددددددا   َخم 

 

دددْيَبس د ْرَهَمددددس  ََ ُمص   َمدددا ُدْمدددد
 َكدددَأْبط 

يف ه ه األبيات الث ثة َ َكَر ابن مالٍك ألفاظ ه ا الباب، خ رخط إبمالها ه ا  

ها، خيف  العمل، َ َكر أنَّ ألفاظ ه ا الباب كلها أفعال، خأنَّها ث ثة بشر فعً ، خبدَّ

 العد بيَّن لنا  رخط إبمالها العمل السابق )رفع االسم، خنصب الخبر(، فَ َكَر لنا:

 ( ََكان.) 

 (َأْصَبَح و.) 

 (َأْضَحىو.) 

 (َظلَّ و.) 

 (َأْمَسىو.) 
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  (َباَت و.) 

 ه ا بلى ترتيب اليوم من الصباح إلى المساء خالنوم.

 ( ََصار.) 

 ( َلْيَس.) 

اَل ثم )  ( وأخواهتا.ٌَ

 ( اَل ٌَ.) 

 ( َبر َح.) 

 ( َّاْنَفك.) 

 (.َدامَ ) وأخيًرا 

 .ثالثة عشر فعاًل 

ا من حيث  رخط العمل: فلم يْذُكر لألفعال الثمانية األُولى شرًطا؛ ومعنى  أمَّ

ذلك أهنا تعمل هذا العمل بال شرط، ترفع المبتدأ وتنصب الخرب مطلًقا بال شرط، 

 قت بنفي، لم ُتسَبق بنفي، على أي حالة فإهنا تعمل هذا العمل:ُسبِ 

( ترفع المبتدأ وتنصب َلْيَس ، َصارَ ، َباَت ، َأْمَسى، َظلَّ ، َأْضَحى، َأْصَبَح ، َكانَ فـ ) 

 الخرب مطلًقا بال شرط، كبعض األمثلة السابقة.

 (ں ں ڻ): ومن األمثلة والشواهد عليها أيًضا: قوله 
ار: ؛ ح[71الشعراء:] نظل لها )، نعم يا أخي! (ں ں ڻ)كايًة عن الكفَّ

 أين الفعل الناسخ؟ (عاكفين

 .(00:26:55@)....... طالب:
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، أين اَّلسم، وأين الخرب؟ (نظل)( َظلَّ : هذا مضارع )(نظل) الشيخ:

 َمن الذين يظلُّون؟ [71الشعراء:] (ں ڻ ں)

 .(00:27:14@)....... طالب:

 (.نحنضميٌر مسترت تقديره ) الشيخ:

 خرب منصوب وعالمة نصبه الياء. :(ڇ)والخرب: يظلُّون ماذا؟ 

 : جار ومجرور.(ىئ)و 

( اتصلت بـ )تاء َظلَّ ؛ هذه )[97طه:] (ۈئ ېئ ېئېئ) وقال تعالى:

ََ المتكلم( فُيقال: ) ََ ( أو )َظْل  (.َظَلْل

 (ۈئ ېئ ېئېئ)؛ تعم، عندك يا أخي! (ۈئ ېئ ېئېئ)طيب... 

 أين الفعل الناسخ؟

 .(00:27:46@)....... طالب:

 ، واسمه؟(ٺ) الشيخ:

 .(00:27:51@)....... طالب:

 مرفوع أم يف محل رفع؟ (ٺ))التاء( اسم  الشيخ:

 .يف محل رفع طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(ېئېئ) طالب:

 .(ېئېئ) الشيخ:
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 ؛ الفعل الناسخ؟[42الكهف:] (ڭ ۇ ۇ): قال تعالى 

 .(00:28:05@)....... طالب:

 ، اسمه؟(ۇئ) الشيخ:

 .(00:28:07@).. .....طالب:

 .(ڭ ۇ ۇ)(، والخرب؟ هوضمير مسترت تقديره ) الشيخ:

 .(00:28:17@)الجملة الفعلية  طالب:

 .(ۇ ۇ)الجملة الفعلية  الشيخ:

 ؛ الفعل الناسخ؟(حص مص)يف األخير هناك! 

 .(00:28:26@)....... طالب:

 .(ۇئ)الفعل الناسخ:  الشيخ:

 محل رفع؟ مرفوع أو يف (ۇئ)واسمه )واو الجماعة(: اسم 

 .(00:28:34@)....... طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:28:35@)....... طالب:

 .(ڻ) الشيخ:

 :[79المالدة:] (چ چ ڇ)وقال تعالى: 

 ، واسمه؟(ک)الفعل الناسخ: 
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 .)خاخ الجمابة( طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:28:48@)....... طالب:

 يعني: جملة فعلية. (چ ڇ)جملة  الشيخ:

 :[135األنعام:] (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ)ى: وقال تعال

ڇ ڍ ڍ )، أين اَّلسم والخرب؟ (ڌ)الفعل الناسخ: 

 ، اَّلسم؟(ڌ ڌ ڎ ڎڈ

 .(ڎ ڎڈ) طالب:

 :(ڎ ڎڈ) الشيخ:

 : اسم وهو مضاف.(ڻ)

 : مضاف إليه.(ٻ)و 

 والخرب؟

 .(00:29:19@)....... طالب:

، يعني: أنه متعلِّق بالخرب المحذوف (گ)عندما نقول:  (گ) الشيخ:

م، واَّلسم؟  يعني: مستقر له؛ إًذا فالخرب هنا المقدَّ

ر طالب:  .مؤ َّ

ر. الشيخ:  مؤخَّ
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أين  ،(ٻ)؛ هذه [78هود:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ)وقال تعالى:  

 اسمها وخربها؟

ا اسمها:   ، والخرب؟(ک)أمَّ

 .(ڑ) طالب:

 ؟(ۋ)، و (ڑ) الشيخ:

 .صفة طالب:

 صفة. الشيخ:

 ؟(ۇئ)سم ؛ ا[10القصص:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ںں)قال تعالى: 

 .(ڃڃ) طالب:

 ، والخرب؟(ڃڃ) الشيخ:

 .(ںں) طالب:

 .(ںں) الشيخ:

، أو [10القصص:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ںں)؟ (ڄ)نعم هناك! و 

 ؟(پ)نبدأ بـ  (پ)

 مرفوع. (ۇئ): اسم (ڃڃ)

 ؟(پ)و 

 .مضاف إليه طالب:
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 ؟ مضاٌف إليه، أحسنت! أكمل.(ڄ)مضاف إليه، وهو مضاف، و  الشيخ:

 .(00:30:20@)....... طالب:

 مجرور..... الشيخ:

 .(00:30:22@)....... طالب:

 وهي...... الشيخ:

 .(00:30:25@)....... طالب:

 ( ممنوع من الصرف، َعَلم أعجمي.00:30:25@)أو الفتحة،  الشيخ:

 .فهذه األفعال الثمانية تعمل هذا العمل بال شرط

ا ) اَل طيب... أمَّ  ( وأخواهتا، وهي:ٌَ

 ( اَل ٌَ.) 

 ( َبر َح.) 

 ( َكَّ اْنف.) 

مها نفي أو شبه نفي»فهذه األفعال تعمل هذا العمل بشرط:  وهذا قول « أن يتقدَّ

ْبه  َنْف  أْخ ل نَْف  ُمْتَبَعهْ ابن مالك: ) ( أن يأيت قبلها نفي أو شبيٌه بالنفي، وشبيه النفي ل ش 

 هو:

 . النه 

 .خالدباء 

 (:ما ٌال محمٌد قويًّا: تقول: )مثال  لكطيب... 

 َّل محل له من اإلعراب.(: حرف نفي ما)
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 (: فعل ماٍض ناسخ.ٌال) 

 (: اسم زال مرفوع.محمٌد )

 (: خرب زال منصوب.قويًّاو)

 (.َخاْنَفكَّ ( و)َفتىء( و)َبر َح وكذلك: )

 (.ما َبر َح الكتاب مفيًدا( و)ما انفكَّ المسجد ممتألً بالمصلِّينتقول: )

ا إذا قلنا: ) ة َّل تعمل  (؛كان)( فهذه َّل تعمل عمل ٌال المرضأمَّ بل هي تامَّ

 ( ألنَّها غير مسبوقة بنفي أو شبه نفي.كانعمل )

 ( َّل تعمل، هذه تامة: فعل وفاعل؛ َّل بد أن ُتسَبق بنفي.انفكَّ الحبُل )

 (.ال تزل مهمً  ( أو )ال تزل مجتهًداأو هني كأن تقول: )

 .(00:32:38@)....... طالب:

 ( وأخواهتا:ما ٌالما معنى ) الشيخ:

 ما ٌال. 

 .ما فت ئ 

 .  ما انفكَّ

 .ما َبر َح 

.
َ

 يعني: َبِقي

ال تزل )؟ (ال تزل مهمً  ( أو )ال تزل مجتهًداابق، إًذا )( يعني: ال تزلإًذا )

 يعني: اْبق. (مجتهًدا

 (؟ٌال( أو )َبق  َ (، قال: )ٌال)
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 .(00:33:06@)....... طالب:

 «.ي النفي إثباتنف»هذا نفي الزوال؛ فنفي الزوال إثبات، هذا قولهم:  الشيخ:

 ( هو إثبات، يعني: ابق.ما ٌال( أو )ما تزلإًذا )

 :(ال تزل مجتهًدا)طيب... 

 (: ناهية، جازمة.ال)

 (.أنَ(: فعل مضارٍع مجزوم، واسمه: مسترت تقديره )تزل)

 (: خربه منصوب.مجتهًداو)

 ( يعني: ابق داعًيا، وهكذا، هذا هني.ال تنفكَّ دابًياطيب... وتقول: )

 (پ ڀ ڀ): لشواهد على النفي: قوله ومن ا
 :[118هود:]

 : نافية.(ٻ)

 : هذا الفعل الناسخ، واسمه: )واو الجماعة(.(ک)

 : الخرب.(ڀ)و 

 :[91طه:] (ڇ ڇ ڇ ڇ)وقال تعالى: 

ڇ ڇ ڇ )وقد ُسبَِق بماذا؟ بنفي، وأين اسمه؟  (ڇ) الفعل الناسخ:

 .(ڇ

 .(ڇ)(: مسترت، والخرب؟ نحن)

؛ الفعل [110التوبة:] (ہ ہ ہ ھ ھ ۀ ۀ ہ)وقال تعالى: 
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 الناسخ؟ 

 .(ٻ)، ومسبوق بماذا؟ بنفي (ک)

 .(ۀ ۀ ہ)واسمه؟ 

 .(ہ)ماذا؟  (ۀ ۀ ہ)والخرب: 

 وقال الشاعر:

ْر َخاَل َتدددَزْل َ اك دددًرا َمدددوت    َصددداح  َ دددمِّ

 

 َفن ْسدددددددددددياُنُه َضدددددددددددَ ٌل ُمب دددددددددددينُ  

 .( بحذف )الباء(0035:00@)(، ثم يا صاحب ( أي: )ًصاح  )  

ْر َخاَل َتَزْل َ اك ًرا َموت  َ  )  (: ينهاه عن نسيان الموت.مِّ

 (:اَل َتَزْل َ اك ًرا َموت  )

 (: ناهية.اَل )

 .(اَل َتَزْل (، واسمه؟ )اَل (: فعٌل مضارٌع مجزوٌم بـ )َتَزْل )

 ( مسترت.أنَ)

 ( وهو مضاف.َ اك ًراوالخرب؟ )

 (: مضاف إليه.َموت  و)

ا قول الشاعر:  أمَّ

 اْسددَلم   َيددا َداَرَمددْ  َبَلددى اْلددب َ  َأاَل َيددا 

 

اَل ُمدددددنَْه ًّ ب َجْرَبال دددددك  اْلَقْطدددددرُ   ٌَ  َخاَل 

 (: المطر.اْلَقْطرُ ( بالمطر، )َداَرَم ْ الشاعر يدعو لـ ) 

 ( يعني: بأرضِك الواسعة.ب َجْرَبال ك  )
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اَل ) ٌَ  (:ُمنَْه ًّ ( الَقْطُر )اَل 

اَل ( هنا و)اَل فـ )  (: الفعل الناسخ.ٌَ

اَل (: اسم )اْلَقْطرُ و)  ( مرفوع.ٌَ

 (: الخرب منصوب.ُمنَْه ًّ و)

 ( هنا نافية أو ناهية أو دعائية؟اَل )

 .دبالية طالب:

 دعائية. الشيخ:

ما ٌال محمٌد ( و)ال ٌال محمٌد مريًضاطيب.. ما الَفْرق إًذا بين قولنا: )

 (؟مريًضا

 .(00:36:44@)....... طالب:

َ  مريًضات، يعني: )نفي النفي؛ إًذا إثبا الشيخ: ( ما ٌال محمٌد مريًضا(، )َبق 

َ  مريًضايعني: )  (.َبق 

ا )  (.بقاء المرض( دعاٌء عليه بـ )ال ٌال محمٌد مريًضاأمَّ

 -( الماضيٌال(، على )يزال( َّل على )ٌالعلى )-( ٌال( إذا دخلت على )اَل )

 لب.خرب أم إنشاء؟ إنشاء؛ ألنه ط -كما تعرفون-فهي دعائية، والدعاء 

ا النف   : فهو خرب أو إنشاء؟ خرب.أمَّ

 ما ٌال(: فهذا خرب، ُتخرب تقول: )ٌال( على )ماإًذا فإذا دخلت )
َ

( يعني: َبِقي

َ  محمٌد مريًضا( يعني: )ما ٌال محمٌد مريًضا) ( ُتخرب بأنَّ محمد باٍق على َبق 

 المرض.
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 ى مريًضا.(: هذا دعاٌء عليه بأن يبقال ٌال محمٌد مريًضالكن إذا قلت: ) 

فننتبه للفرق بين العبارتين؛ فبعضهم يعبِّر بالعبارة الثانية يريد اإلخبار، وقد دعا 

 على صاحبه بالمرض.

ال ( إذا قلُت لكم اآلن، دخلت من الباب وقلت: )ال ٌال المطر ناٌاًل فنقول: )

 ( ماذا تفهمون؟ٌال المطر ناٌاًل 

( يف المطر؛ 00:38:35@)؛ لكن ما أنِّي أدعو اهلل أن ُينزل المطر ويجعله باقًيا

 ألين ما أخربكم يف المطر.

( هذا ما ٌال( أخربكم يف مطر نازل؛ ألنه )ما ٌال المطر ناٌاًل لكن لو قلُت: )

 ، َفْرق بين األمرْين.إخبار، وهذا دعاء

ََ بزيًزاوأقول: ) ْل  ٌ ة.ال   ( أدعو لك بالِعزَّ

ا إذا قلت: ) ََ بزيًزاأمَّ ْل  ٌ ة( وباٍق على )بزيزإنَّك )هذا إخبار ( ما  زَّ
 (.الع 

(، وبيَّن شرط إعماله هذا َدامَ طيب... الفعل األخير من أفعال هذا الباب: )

ْثُل َكاَن َداَم َمْسُبْوَقس ب َماالعمل بقوله: ) ( الظرفية المصدرية، والدليل َما( يعني: )َخم 

( عندما قال: 00:39:26@)( المصدرية الظرفية َما( هنا )َماعلى أنَّه يريد بـ )

ْيَبس د ْرَهَمس) ََ ُمص   َما ُدْم
( المصدرية الظرفية فإهنا َما)( إذا ُسبِقت بـ َدامَ (؛ فـ )َكَأْبط 

 .تعمل هذا العمل

: الدالَّة على ظرف الزمان، فتكون بمعنى: ( الظرفية يعن َماخبندما نقول: )

 (.مدة( أو )ٌمان( أو )خقَ( أو )يف)

: حرف مصدري يتكون منها ومن الفعل، المصدرية يعن ( َماخبندما نقول: )

 بعدها مصدر.
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ْيَبس د ْرَهَمسفإذا قلنا: ) ََ ُمص   َما ُدْم
أْبط  مدة دخامك ُمصيًبا ( فالمعنى: )َأْبط 

 (.مدة( بمعنى: الزمان، بمعنى: )َما(: إًذا فـ )مدة(. )درهًما

( صارت دام ما( مصدر، )دام(، و )َما)( من 00:40:24@)( مدة دخامك)

 .دواًما

 ( ظرفية مصدرية.َما)إً ا فد 

؛ [31مريم:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) :وقال 

 ( إًذا فهي ظرفية.مدةَ (. )مدة دخام  حيًّا: )-واهلل أعلم-المعنى 

 (: إًذا فهي مصدرية.دخام )

 :(ڱ ڱ ڱ)

 نقول: ظرفية مصدرية. (ٺ)

 (: هذا فعٌل ماٍض ناسخ.َدامَ و )

 ( يف محل رفع.دامالمتكلِّم اسم ): تاء (ے)و )التاء( يف 

 ( منصوب.َدامَ : خرب )(ڄ)و 

ا إذا قلت: ) كأمَّ زُّ
( ما(: فهذه َّل تعمل هذا العمل؛ ألهنا لم ُتسَبق بـ )َدام ب 

كالمصدرية الظرفية؛ بل هي فعٌل تام، ) زُّ
 (: فعل وفاعل.داَم ب 

ا: ثالثة عشر طيب... هذا ما يتعلَّق بألفاظ هذا الباب، فهي كلها أفعال وعدده

 فعاًل:

 .ثمانيٌة منها: تعمل بال شرط 

 ( اَل وأربعٌة منها وهي م النفي أو النهي أو ٌَ ( وأخواهتا: تعمل بشرط تقدُّ
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 الدعاء. 

 ( م )َدامَ وفعٌل واحد وهو  ( المصدرية الظرفية.ما(: يعمل بشرط تقدُّ

 ؟ نعم!-يا إخوان-هناك سؤال 

 .(00:41:53@)....... سؤال:

 يه بالنفي؟ النهي والدعاء.أنه شب الشيخ:

 ؟(00:41:59@)....... سؤال:

سماع لن  (00:41:59@)قد يدخل يف بعض األبواب؛ لكن هنا َّل،  الشيخ:

 تأيت هذه األفعال عاملًة هذا العمل بعد استفهام.

 ؟(00:42:10@)....... سؤال:

 قد ُيشبه النفي، اَّلستفهام يف أبواٍب أخرى. الشيخ:

 .(00:42:24@)....... سؤال:

ق بينهما؛ لكن  الشيخ: بين النفي والنهي؟ ما يف شبه بين النفي والنهي كي ُنفرِّ

 الَفْرق بين النفي والدعاء.

 .(00:42:37@)....... سؤال:

 نفي أو دعاء؟ تقصد بالنفي وَّلَّ النهي؟ النفي والنهي. الشيخ:

ر(، )ال تلعبأن تنهى عن العمل، كأن تقول: ) النه : اه أم تنفي أنه ( تنهال ُتقصِّ

 َعِمَل هذا العمل؟ تنهاه.

ر يف خاجبه: إذا قلت: )النف  ( محمٌد ال ُيسافر دخن إ ن خالديه(، )محمٌد ال ُيقصِّ

 أن تنهاه وَّلَّ ُتخرب بنفي هذا العمل عنه؟
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(: تخرب أنه َّل محمٌد ال يلعبتنِفي هذا العمل عنه ) نف :تنِفي هذا العمل عنه، 

 يلعب.

ا اآلن تنهاه.(: أال تلعبلكن )  مَّ

 فهذا الَفْرق واضح بين النهي والنفي.

 بعد ذلك:  طيب... ثم قال ابن مالٍك 

ددددد َ 
ْثَلدددددُه َقدددددْد َبم  ْيدددددُر َمددددداٍض م  َِ  َخ

 

  َ 
نْدددُه اْسدددُتْعم 

ْيدددُر اْلَمددداض  م  َِ  إ ْن َكددداَن 

   يف هذا البيت َذَكَر ابن مالٍك  أنَّ هذه األفعال الداخلة يف هذا الباب تعمل

 يع صورها، سواًء كانت:جبم

 (.أصبح -كانفعاًل ماضًيا: )

 (.ُيصبح -يكون: )أم مضارًبا

 (.أصب ح -ُكن: )أم أمًرا

 .أم مصدًرا

َخْصف : اسم فاعل، أو اسم مفعول، هذا بمعنى: )الوصف(، أم صفًة: يعن 

 اسم فاعل أو اسم مفعول. يعن :

ال ي ُيشترط -يها الشرخط فه ه األلفاظ تعمل ه ا العمل ُمطلًقا، إ ا تواَفَرت ف

 :-فيها الشرخط

 (، وأمثلة كثيرة َسَبَق ِذْكُرها.كان محمٌد كريًما: )فف  الماض 

 (.ُيصب ح محمٌد نشيًطا: )خيف المضارع

ويف األمثلة السابقة أمثلة على  ،(ڍ ڍ)(، و ُكن ُمحسنًا: )خيف األمر

 الماضي والمضارع واألمر.
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 نبدأ بالماضي لكي ينتبه للمصدر: : كأن تقول..... أو دعوناخالمصدر 

 (.أصَبَح محمٌد نشيًطا)يف الماض  نقول: 

 (.ُيصب ح محمٌد نشيًطا: )خيف المضارع

 (.أصب ح نشيًطا: )خيف األمر

يا -(، نعرب الجملة إصباُحك نشيًطا دليٌل بلى نومك مبكًرا: )خيف المصدر

 اتفضل! -إخوان

 .(00:46:12@))إصباح(:  طالب:

(: مبتدأ؛ ألنه اسم مصدر، والمصادر أسماء، مبتدأ مرفوع حإصبا) الشيخ:

 وعالمة رفعه الضمة.

 خهو المضاف. طالب:

 وهو المضاف، و)الكاف(؟ الشيخ:

 .مضاٌف إليه طالب:

مضاٌف إليه يف محل جر، وهو اسم الناسخ، الناسخ هنا ُأِضيف إلى  :الشيخ

 اسمه، وأين الخرب؟

 نصبه الفتحة. (: خرب الناسخ منصوب وعالمةنشيًطا)

 .(00:46:38@))دليٌل(:  بر  طالب:

 ( مبتدًأ؟ أين الخرب؟إصباُحك(: خرب المبتدأ، أليس )دليٌل ) :الشيخ

 .)دليٌل( طالب:

 (.دليٌل ) :الشيخ



 

 
e 

g h 

f  207 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 (: حرف جرزبلىو)

 ( وعالمة جره الكسرة.بلى(: اسم مجروٌر بـ )نومكو)

 (؟الكاف(: اسم مجرور، و)نومو)

 .مضاف إليه طالب:

 مضاف إليه. :الشيخ

 (؟دليٌل بلى نومك مبكًرا(؟ )مبكًراو)

 .(00:47:03@)....... طالب:

 صفة، لماذا؟ :الشيخ

 .(00:47:07@)....... طالب:

وَّل.... َّل؛ حال ليس ظرًفا، قد يلتبس هنا، ليس ظرًفا؛ هنا حال ألنه  :الشيخ

 (، طيب حال أين العامل يفنومك مبكًرااسم مشتق، اسم مشتق يكون حاًَّل )

 الحال؟

 الناصب للحال، العامل يف الحال هو الواقع فيه، ما الواقع يف التبكير؟

قد يعمل بمل الفعل،  -كما برفنا-)النوم(، خ)نوم( هنا مصدر، خالمصدر 

 األسماء الت  تعمل بمل الفعل:

 .اسم الفابل 

 .خالمفعول 

 .خالصفة المشبَّهة 

 .خالمصدر 
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ا الوصف )مثل: اسم الفاعل(    (:أنا ُمصب ٌح نشيًطافكأْن تقول: )طيب... أمَّ

 (: مبتدأ.أنافـ )

 (: خرب، أين اسمه وخربه؟ُمصب ٌح و)

ا اسمه  (.ُمصب ٌح أنا: فمسترت تقديره )أمَّ

 (: خرب.نشيًطاو)

 (.إصباحك نشيًطا( كقولنا: )كونك مجتهًدا ُيفرُحن  طيب... وتقول: )

ْثَلُه َقْد طيب... هذا معنى قوله: ) ْيُر َماٍض م  َِ  َ  َخ
( يعمل يف ِير الماض (. )َبم 

 ( هذا واضح.الماض هذا الباب مثل )

ا قوله: )  َ أمَّ
نُْه اْسُتْعم 

ْيُر اْلَماض  م  َِ  ( ُيِشير هبذا الشطر إلى ماذا؟إ ْن َكاَن 

 :إىل أنَّ هذه األفعال بعضها له تصرُّفات، يعين 

 . ماض 

 .خمضارع 

 .خأمر 

 .خمصدر 

 .خاسم فابل 

فة )قد وبعضها ليس له تص فات، وهذا الصحيح؛ فهذه األفعال متصرِّ رُّ

ف(؛ إَّلَّ )  (:خَدامَ  -ليستتصرَّ

(، ليس( اتفاًقا، على صورة الماضي )الُمض (: جامدة على صورة )ليسفـ )

( وَّل أمر، وَّل مصدر، وَّل اسم فاعل..... إلى 00:49:39@ليس لها مضارع )
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 آخره.

 (:َدامَ (: عند الجمهور، واختلفوا يف )َدامو)

 بعضهم أَثبت لها مضارع.

 وبعضهم أثبت لها مصدر.

 ( أيًضا جامد.داملكن الجمهور على أنَّ )

 .(00:50:00@)....... سؤال:

 ( أم التام؟كان( هذا الناسخ العامل عمل )ُدمْ َّل ) الشيخ:

( التامة كما سيأيت َدامَ ( المصدرية الظرفية، هذه )ما؛ ألن ليس مسبوًقا بـ )«تام»

ف كامل )«خالتمام -النُّقصان»على  يف الكالم فة تصرُّ  -ُدمْ  -يدخم -َدامَ ، هذه متصرِّ

 (.كان(؛ َّل نريد العاملة عمل )دالم -دخاًما

 : طيب... ثم قال ابن مالك بعد ذلك 

ددددددَط اْلَخَبددددددرْ  ْيعَهددددددا َتَوسُّ
 َخف دددددد  َجم 

 

ددددددْز َخُكددددددلٌّ َسددددددْبَقُه َداَم َحَظددددددرْ    َأج 

 نَّاف َيدددددهْ َكدددددَ اَك َسدددددْبُق َ َبدددددرٍ َمدددددا الْ  

 

ًة الَ َتال َيدددددددهْ   ددددددد ء ب َهدددددددا َمْتُلدددددددوَّ  َفج 

 َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف   

  يف هذه األبيات يتكلَّم  ( مع معمولْيها، ما ترتيب كان)على ترتيب

 ( مع معموليها يف حيث التقديم والتأخري؟كان)

الناسخ، هذا : أن يأيت الناسخ ثم اسم الناسخ ثم خرب -كما نعرف- األصل

 األصل، طيب هل يجوز مخالفة هذا األصل أم َّل يجوز؟

زْ بيَّن ذلك يف هذه األبيات فقال: ) َط اْلَخَبْر َأج  ْيعَها َتَوسُّ
َط (. )َخف   َجم  َتَوسُّ

َط اْلَخَبرْ (؛ أوًَّل: ما المراد بـ )اْلَخَبرْ   (؟الخبر متوسًطا(؟ ما المراد بكون )َتَوسُّ
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( كان محمٌد كريًمابين الناسخ واسمه، كأن تقول فيه: )يعني: أن يأيت الخرب  

َط اْلَخَبرْ (، ما ُحكم )كان كريًما محمٌد تقول: )  ( يف هذا الباب؟َتَوسُّ

 .جالز طالب:

 جائز. :الشيخ

ْيعَها) َط ( الذي يعمل بشرط، والذي يعمل ُمطلًقا، )َخف   َجم  ْيعَها َتَوسُّ
َخف   َجم 

زْ   (.اْلَخَبْر َأج 

 (.كان كريًما محمٌد : أن تقول: )من  لكخطيب... 

 .[47الرخم:] (ھ ھ ھ ے ے): قوله سبحانه: خمن  لك

 .[177البقرة:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)وقال تعالى: 

 .[82الكهف:] (ۉ ۉ ې ې) وقال تعالى:

م الخرب.  وشواهد َذَكْرناها قبل قليل أيًضا يف تقدُّ

 :[47الرخم:] (ھ ھ ھ ے ے)طيب... 

 أين اسمه؟ (ک)الفعل الناسخ: 

 ، والخرب؟(ے ے)

ط.(ائ)  ، وقد توسَّ

 :[177البقرة:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)وقال: 

 : الفعل الناسخ.(ٻ)
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 :(ٻ ٻ): (ٻ)واسم 

 : حرف مصدري.(ڤ)

 : فعل(ڳ)و 

 (.00:53:06@): حرف (ڤ)

ل؛ فلهذا صحَّ وقوعه اسًما لـ (00:53:07@لكن ) يه اسم مؤوَّ : اسم، ونسمِّ

 لمبتدأ، والمبتدأ َّل يقع إَّلَّ اسًما.مثل ا (ٻ)، اسم (ٻ)

 : ليس الرب توليتكم.-خاهلل أبلم-خالمعنى 

 : الفعل الناسخ.(ٻ)قلنا: إنَّ 

ل (ٻ ٻ)، و (ٻ ٻ)واسمه:  ل، واَّلسم المؤوَّ : اسم؛ لكنه اسم مؤوَّ

المكون من حرف مصدري والفعل ( 00:53:41@( )00:53:41@)هو: 

 بعده.

 .[177قرة:الب] (ٻ ٻ ٻ ٻ) ،(ڇ)والخرب: 

 (.00:53:52@)وهذه األخيرة: السبعية، 

حينئٍذ يكون اسم  (ڇ)؛ فـ (ٻ ٻ ٻ ٻ)وقرَأ باقي السبعة: 

 .(ٻ)

 .(ٻ ٻ)والخرب: 

 :[82الكهف:] (ۉ ۉ ې)وقال: 
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 : الفعل الناسخ.(ک)فـ  

 .(ڱ)واسمه: 

 .(ڀ)والخرب: 

َط اْلَخَبرْ هذا ما يتعلَّق بـ ) ه جائٌز يف جميع هذه ( الذي أنبأنا ابن مالك بأنَتَوسُّ

 األفعال.

م  م الخرب؟ وقبل أن نتكلَّم على ُحكم تقدُّ م الخرب، ما ُحكم تقدُّ ا تقدُّ طيب... أمَّ

م الخرب(؟  الخرب، ما معنى )تقدُّ

م على الناسخ نفسه، كأن تقول يف  مه على الناسخ نفسه، أن يتقدَّ يعني: تقدُّ

يه ( كريًما كان محمٌد ( تقول: )كان محمٌد كريًما) م للخبر»هذا نسمِّ  .«تقدُّ

م الخرب على اَّلسم فقط..... ا إذا تقدَّ  أمَّ

 .(00:55:05@)....... طالب:

طَ هذا ) :الشيخ  (.كان كريًما محمد(: )َتَوسُّ

م الخبر؟  ما ُحكم تقدُّ

 : قال ابن مالك 

 َخُكلٌّ َسْبَقُه َداَم َحَظرْ 

 َكدددددَ اَك َسدددددْبُق َ َبدددددرٍ َمدددددا اْلنَّاف َيدددددهْ 

 

ددددددد ء  ًة الَ َتال َيدددددددهْ  َفج   ب َهدددددددا َمْتُلدددددددوَّ

 َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف   
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  معنى هذه األبيات: أنَّ تقدُّم اخلرب جائٌز إلَّا يف ثالثة مواضع، اخلرب يف هذا

 الباب جيوز أن يتقدَّم على الناسخ نفسه؛ إلَّا يف ثالثة مواضع:

م الخرب أن تقول: )  (.ٌد كريًما كان محمفمن تقدُّ

 طيب... وقال الشاعر:

 سددل  إن جهلددَ الندداس بنددا خبددنهم

 

 فلدددددديس سددددددواًء بددددددالٌم خجهددددددول 

ط؟ )  م أو توسَّ ط.ليس سواًء بالٌم خجهولالخرب هنا تقدَّ  (؟ توسَّ

م - وقال  لوا يف هذا الشاهد، يستشهد به النحويون هنا يف تقدُّ تأمَّ

أصل اللغة ؛ تقدير اآلية يف [177األبراف:] (ۆئ ۆئ ۈئ)قال:  -الخرب

 (:كانوا يظلمون أنفسهم: )-واهلل أعلم-

 (: الفعل الناسخ.كان)

 (: اسم الناسخ.خاخ الجمابة)

 : الخرب وهو جملة فعلية.(ۈئ)و 

 .(ۈئ): مفعول به، لماذا؟ ما الذي َنَصَبه؟ (ڇ)

، (ۈئ)، يعني: منصوب بـ (ۈئ)هذا معمول لـ  (ڇ)إًذا فـ 

م هذا المعمول كان) معموٌل للخرب، معموٌل لخرب ،(ۈئ)معمول لـ  (، ثم تقدَّ

م الخرب أو معمول الخرب؟ (ۆئ ۆئ ۈئ)على الناسخ فقال سبحانه:   تقدَّ

م المعمول ُينبِئ 00:57:47@)معمول الخرب، والمعمول  ( من الشيء، فتقدُّ

م؛  م العامل نفسه؛ ألنه َّل يوجد يف القرآن الكريم خرب لهذا الباب متقدِّ عن جواز تقدُّ

وا   هبذه اآلية.فلهذا احتجُّ
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عر على ذلك.   وفيه شواهد من الشِّ

 

  (.األول: مع )َداَماملوضع 

م عليها خربها، قال ابن مالك: )َدامَ ) ( يعني: كل َخُكلٌّ ( َّل يجوز أن يتقدَّ

متى تكون من هذا الباب وتعمل  -يا إخوان-( َدامَ النحويين يحسدانك اتفاًقا، )

م عليها )  .( المصدرية الظرفيةَماهذا العمل؟ بشرط أن تتقدَّ

( َّل بد أن يأيت بعدها ما( المصدرية َّل ُتفَصل عن صلتها بفاصل، يعني: )ما)

 (.َدامَ مباشرة الصلة )

يه الصلة، )ماو) يه؟ نسمِّ ( المصدرية، ما( المصدرية الذي يقع بعدها ماذا نسمِّ

 روف المصدرية يأيت بعدها الصلة.الح

م على الموصول؟  الصلة هل تتقدَّ

 .(00:59:12@)....... طالب:

م َّل الصلة وَّل بعض  :الشيخ م، َّل هي وَّل بعضها؛ فال يجوز أن يتقدَّ َّل تتقدَّ

م على ) م على )َماالصلة؛ فلهذا َّل يجوز يف الخرب أن يتقدَّ ( فقط َدامَ ( هنا، قد يتقدَّ

( المصدرية َّل ُتفصل عن صلتها؛ فال يقع بين ما( يقول: إنَّ )َدامَ ( و)مايأيت به بين )

 (.ما( وَّل قبل )َدامَ ( و)ما)

م كما قال ابن مالك: )َدامَ إًذا فالخرب مع ) (؛ ألنَّ َخُكلٌّ َسْبَقُه َداَم َحَظرْ ( َّل يتقدَّ

م على الموصول َّل هي وَّل ما) ( مصدرية، وما بعدها صلة، والصلة َّل تتقدَّ

 بعضها.

 .(01:00:12@)....... طالب:
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(؛ ألنَّ الحرف المصدري َّل ُيفَصل بينه َدامَ ( و)ماوَّل يأيت الخرب بين ) :الشيخ

 وبين صلته بفاصل، هذا الموضع األول.

 :(.َما اْلنَّاِفَيْه) قبل املوضع الثاني 

يَهْ (، لو أَتْيَت بـ )َكَ اَك َسْبُق َ َبرٍ َما اْلنَّاف َيهْ قال ابن مالك: )
( قبل فعل من َما اْلنَّاف 

 (:ما ٌال محمٌد مجتهًدا( أو )ما كان محمٌد بخيً  هذه األفعال، كأن تقول: )

اَل ): كما يف سواًء خاجب   ْكُرها  ( وأخواهتا.ٌَ

 (.ما كان محمٌد بخيً  : إذا قلت: )أخ ليس خاجًبا

م حينئٍذ؟َما اْلنَّاف َيهْ إذا جاءت )  ( هل يجوز للخرب أن يتقدَّ

( من األلفاظ التي لها َما اْلنَّاف َيهْ ( لها الصدارة، )َما اْلنَّاف َيهْ َّل يجوز؛ ألنَّ )

 الصدارة يف اللغة العربية، مثل:

 .أدوات اَّلستفهام 

 .وأدوات الشرط لها الصدارة 

م الخرب عليها  فال يتقدَّ

م على ) طالب:فإن قال  ( َما اْلنَّاف َيهْ ) ( ألنَّ َما اْلنَّاف َيهْ طيب... الخرب هنا َّل يتقدَّ

( والفعل الناسخ؟ َما اْلنَّاف َيهْ لها الصدارة، قبِْلنا ذلك هل يمكن أن نأيت بالخرب بين )

( ما كان محمٌد بخيً  ( فنقول يف: )َمايعني: نأيت بالخرب قبل الفعل الناسخ وبعد )

مناه على )ما بخيً  كان محمٌد تقول: ) مناه على الما( هنا قدَّ  ناسخ فقط؟( أم قدَّ

 .(01:02:18@)....... طالب:

 يجوز أو َّل يجوز؟ :الشيخ

ًة الَ َتال َيهْ قال ابن مالك: ) ( الضمير هنا يعود إلى َفج  ء ب َها(. )َفج  ء ب َها َمْتُلوَّ
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 (.َما اْلنَّاف َيهْ ( بـ )َفج  ء(، )َما اْلنَّاف َيهْ ) 

ةً ) ون الخرب بعدها، بعدها يف ( بالخرب، يعني: ما يكون الخرب قبلها؛ يكَمْتُلوَّ

م على الناسخ، كل ما كان محمٌد بخيً  مكاهنا األصلي ) ( أو بعدها مباشرة المقدَّ

اح(: هذا الشطر يريد به ابن مالك أنَّ  رَّ ذلك يشمله هذا الشطر؛ فلهذا قالوا )قال الشُّ

 ( والفعل الناسخ، سواًء:ماالخرب يجوز أن يأيت بين )

ما مجتهًدا ٌال ( فتقول: )ما ٌال محمٌد مجتهًدا( واجبة مثل: )ماكانت )

 (.محمٌد 

ما بخيً  كان ( فتقول: )ما كان محمٌد بخيً  أو لم يُكن ِذكُرها واجًبا مثل: )

 (.محمٌد 

 (.َلْيَسمع ) :واملوضع الثالث من املواضع اليت ال يتقدَّم فيها اخلرب يف هذا الباب 

م الخرب مع  ( فيها خالف، وقد أشار إلى َلْيَس )والمسألة هنا فيها خالف، تقدُّ

( يعني: المسألة فيها َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف  ذلك ابن مالك عندما قال: )

( هو يصطِفي َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف  خالف، وأنا أصطفي الَمنْع والجواز )

ح:   وهذا قول جمهور البصريين.« الَمنْع»وُيرجِّ

م عليها خربها. لماذا يا بصريون؟َلْيَس ريين يروَن أنَّ )جمهور البص  ( َّل يتقدَّ

فعٌل جامٌد حتى »صح، هذا متَّفق عليه، قالوا: « ( فعٌل جامدَلْيَس ألنَّ )»قالوا: 

م عليه خربه؛ ما(، ومثل: )بسىمثل: )« أشبه يف الحرف الجمود (، والحرف َّل يتقدَّ

ن ما يستطيع أن يعمل يف الذي قبله، ألنَّ عمله ضعيف يعمل يف الذي بعده؛ لك

 وليس يف المسألة شواهد، لو كان يف المسألة شواهد َّلنتهت المسألة مع الشواهد.

( َلْيَس وأجاز كثيٌر من النحويين من البصريين والكوفيين تقديم الخرب مع )

 ( ما دليلكم؟بخيً  ليس محمٌد ( و)ليس محمٌد بخيً  : )-على مذهبهم-فتقول 
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ک ک )آية، قوله تعالى:  شاهد! قوله « عندنا شاهد»قالوا: 

 :[8هود:] (گ گ گ گ

 : هذا الفعل الناسخ.(ٻ)

 (.الع اب( يعني: )هوواسمه: )

، طيب... (گ گ)العذاب  (ٻ)ماذا؟  (ٻ)والخرب: 

 ؟(ٻ)أم بعد  (ٻ)جاءت قبل  (گ)

متعلِّق  (ٺ)، أين شاهدهم؟ أو أين استشهادهم؟ قالوا: (ٻ)بعد 

 .(گ)بالخرب بـ 

م « ليس العذاب مصروًفا عنهم يوم يأتيهم» :-خاهلل أبلم-خالمعنى  ثم قدَّ

، يعني: أنه معمول (گ)الظرف، الظرف هنا منصوب، ما الذي نصبه؟ َنَصبه 

م المعمول  (گ)لـ  م هذا المعمول على الناسخ، وتقدُّ معمول للخرب، وتقدَّ

م العامل كما احتجَّ الجميع قبل ۆئ ۆئ )ذلك بقوله:  ُينبئ عن جواز تقدُّ

 .[177األبراف:] (ۈئ

ا هناك  هذا دليل مقبول؛  (ۆئ ۆئ ۈئ)فقال جمهور البصريين: أمَّ

ا هنا فال لماذا؟ ألهنم يعتمدون على قاعدة مشهورة ومتَّفق عليها وهي:  أنه »أمَّ

ع يف ِيرها ع يف الظرخف ما ال ُيتوسَّ  .«ُيتوسَّ

ًعا كبيرً «الظرخف» ُع فيها العرب توسُّ ا، وُيِجيزون فيها ما َّل ُيِجيزون يف : تتوسَّ

 غيرها، هذا متَّفق عليه صحيح، هذا صحيح.

ومع ذلك فأنا أمِيل إلى الجواز، إلى أنه يجوز، َّل احتجاًجا هبذه اآلية؛ فهذه 
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م ظرف   ع يف »اآلية ُيَردُّ على اَّلستشهاد هبا بأنَّ المتقدِّ ع فيه ما ال يتوسَّ خالظرف ُيتوسَّ

ة البصريين، فـ )؛ وإنَّما اس«ِيره ( مع أنه جامد إَّلَّ أنه باٍق َلْيَس تناًدا على ضعف ُحجَّ

على فِعليته، فيأخذ قوته من فعليته، والفعل أقوى العوامل يعمل يف الذي أمامه ويف 

 الذي خلفه، وظاهًرا ومحذوًفا.

 (.بخيً  ليس محمٌد ( و)ليس محمٌد بخيً  فعلى ذلك يصح أن تقول: )

طيب ابن  سؤال:شرح أبيات ابن مالك، ليبقى لنا يف النهاية هذا ما يتعلَّق ب

 مالك ونحن تكلَّمنا اآلن على الخرب يف هذا الباب:

ط. ط: يجوز أن يتوسَّ  فمن حيث التوسُّ

م:  التقدير السابق. خمن حيث التقدُّ

مه على الناسخ؟ هل ]َكان َخَأَ َواُتَها[واَّلسم يف هذا الباب )اسم  ( ما ُحكم تقدُّ

م على الناسخ تقول: )يصح أ م اسم كان كان محمٌد كريًمان يتقدَّ ( هل يصح أن ُتقدِّ

 عليها؟ أم َّل يصح؟

 .(01:08:49@)....... طالب:

 َّل يصح، لماذا َّل يصح؟ الجواب: :الشيخ

م اسم )  (:محمٌد كان كريًما( مبتدًأ، إذا قلت: )صارإذا تقدَّ

 (: مبتدأ.محمٌد فـ )

 (: فعٌل ماضي.كانو)

 (.هوضميٌر مسترت تقديره )واسمه: 

(؛ لكنه ُيشبه الفاعل كان( هو اسم )كان)أنَّ اسم  -يا إخوان-وبذلك تعرفون 

( إنَّها ترفع المبتدأ كان»)قال:  ]أخضح المسالك[يف أحكامه؛ فلهذا ابن هشام يف 
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ى   ( عبارته.01:09:44@، وهو يشبه الفاعل يف ُحكم الفاعل )«اسمها»ويسمَّ

م، وُيعَرب اسم )كان)أنَّ اسم  فالشاهد:طيب...  (؛ لكن كان( َّل يجوز أن يتقدَّ

مه وتقول: ) م يجوز لك يف العبارة أن ُتقدِّ ( لكنه يصير محمٌد كان كريًماإذا تقدَّ

 مبتدًأ.

( محمٌد كان كريًما( و)كان محمٌد كريًمافعلى ذلك: هناك َفْرق بين قولنا: )

 من حيث المعنى التفصيلي.

ا من حيث المع ن على إثبات ا) نى ا جمال :أمَّ ( لـ الكرمفكال العبارتين يدَّلَّ

 (.محمد)

أيهما أقوى وأبلغ يف الدَّللة على نسبة  لكن من حيث المعنى التفصيل :

محمٌد كان ( أم )كان محمٌد كريًما)( األُولى أم الثانية؟ محمد( إلى )الكرم)

 (؟كريًما

 ( لماذا؟محمٌد كان كريًما)

 .(01:10:43@)....... طالب:

 ( تدلُّ على الثبوت، هذا وجه.01:10:45@) :الشيخ

(، محمد( إليه مرتين، نسبته إليه اَّلسم الظاهر )الكرمواآلخر؟ أنَّك َنَسْبَت )

 ونسبَت إليه الضمير.

ا ) د، يعني: شيء تتجدد كان محمٌد كريًماأمَّ ( فالجملة فعلية تدلُّ على التجدُّ

 ( الظاهر.01:11:17@( إليه مرة واحدة )الكرملكن ليس صفة ثابتة، ونسبَت )

؟ هنا أسئلة أقرأها، وعندنا أيًضا -يا إخوان-طيب... هل هناك من سؤال 

 وقت، هذه أسئلة.... اتفضل!01:11:25@بعض )
َ

 ( حتى نعلِّق عليها إن َبِقي
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 ؟(01:11:32@)....... سؤال: 

 ( هنا تدلُّ على الماضي أم َّل؟كانسؤالك: هل ) :الشيخ

 .(01:11:48@)..... ..طالب:

 ( من خصائصها: أهنا تأيت يف العربية للدَّللة على اَّلستمرار:كان) :الشيخ

( كان القمر طالًعا باألمسفتأيت للدَّللة على الماضي )على أصلها( فتقول: )

 (.كان محمٌد مسافًرا الجمعة الماضيةأو )

اوتأيت للدَّللة على اَّلستمرار، كأن تقول: ) كان وَّل عني: ( يكان النفط مهمًّ

 كان وَّل يزال.( كان العلم مفيًدا، وتقول: )يزال

ۈئ ېئ )، [96النساء:] (چ چ چ ڇ): : قوله خمن  لك

 أي: كان وَّل يزال. [20الفرقان:] (ېئ

 :وبذلك ُيعَلم أنَّ األفعال يف اللغة العربية 

 ( فقط.الُمض قد تدلُّ على ) 

 .وقد تدلُّ على الحال 

 .وقد تدلُّ على اَّلستقبال 

 .وقد تدلُّ على اَّلستمرار 

 (.سافر محمٌد باألمس: كأن تقول: )قد تدلُّ بلى الماض  فقط

أنا أ رح : الزمن الذي نحن فيه اآلن كأن أقول لكم: )قد تدلُّ بلى الحال

 ( يعني: اآلن يف هذا الوقت.الدرس

سأ رح باق  الباب يف الدرس : كأن أقول لكم: )خقد تدلُّ بلى المستقبل
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 ستقبال.( االقادم

 .[96النساء:] (چ چ چ ڇ): كأن تقول: خقد يدلُّ بلى االستمرار

 ؟-يا إخوان-سؤال آخر 

 ؟(01:13:32@)....... سؤال:

تِّير»هذا يسأل يقول:  :الشيخ
 »يف الحديث  «س 

 
ْن َأْسَماء  اهلل  فكيف ُتنَطق؟ «م 

تِّير»ُتنَطق  الجواب:
عِّيلعلى وزن ) «س 

عِّيل(؛ ألنَّ )ف 
زان المبالغة مثِل: ( من أوف 

يق) دِّ
طِّير -ص   (:خب 

يق) دِّ
ق.ص   (: كثير التصدُّ

طِّير)  (: كثير التعطُّر.ب 

تِّير)
رت.س   (: كثير السِّ

تِّير»فتقول: 
 .«س 

ي لنا كتاًبا يتكلَّم على  سؤال: ، «مادة الكلمة»طيب... يقول: أريد أن ُتسمِّ

 يعني: أصل الكلمة، فمثاًل:

 : من َخَرَج.استخرج

 : من صالة، وهكذا.ىمصلَّ 

هذا يتكلَّم عليه أهل الصرف يف أول باب من أبواب الصرف وهو جواب: 

الكالم على أصل هذه  ]الميزان الصريف[، تجد يف ]ثبوت الميزان الصريف[

 الكلمات، وصيغة ُتِعيد إليها األصل.

 .(01:14:26@)....... طالب:
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 هذا ليس مادة الكلمة. :الشيخ 

َّلبن  ]مقاييس الل ة[المعنى الذي أردته موجود يف كتاب  هذا بلى كل حال...

 -خالجيم -الراءيف ) -مثاًل -فارس، كان ابن فارس يأيت بالحروف كما قلت 

( تدلُّ على القوة، هذا األصل فيها، سواًء خالباء -خالجيم -الراء( يقول: )خالباء

 ( كلها تدلُّ على القوة.جبر( أو )ُبرج( أو )رجب: )-مثاًل -قلت 

 ؟(01:15:06@)....... سؤال:

يه بعض العلماء بـ  :الشيخ  .«ا تقاق الكبار»هذا يسمِّ

( يف الموضوع الذي 01:15:22@)طيب... هنا أيًضا بعض الفوائد التي 

 شرحناه:

 (؟ ما أصلها؟اهللما أصل لفظة )

 .(01:15:34@)....... طالب:

( إلهٌ (. )إلهٌ لنحو: )( كما قرر ذلك أهل اللغة وااهللاألصل يف كلمة ) :الشيخ

( ال( ثم ُأدِخلت )َله( فصارت الكلمة )الهمزة( ثم ُحِذفت )ف عالعلى وزن )

مت )اهللفصارت الكلمة )  (.اهلل( للتعظيم فصارت )األلف( ثم ُفخِّ

(. فهذا ما يتعلَّق لكن اهلل( إذا ُكِسر ما قبلها، كأن تقول: )اهللوتأيت على أصلها )

 بأصل هذه اللفظة.

( زائدة َّلزمة، ما يمكن أن تقول فيها: اهلل( يف لفظ الجاللة )الن: إنَّ )ويقولو

 (، لماذا لزمت؟اهلل(؛ )له)

 ( التي ُحِذفت.الهمزةيقول: لِزمت يف مقابل )

وأن تدعوه هبذا  إذا أردَت أن ُتناجي اهلل صور نداء ه ا اللفظ: طيب... 
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 اللفظ، قد نعرف فيه أربع صور:

يا (: )اهلل(، والهمزة يف )يا( يعني: بإثبات األلف يف )اهلليا : )منهم َمن يقول

 (.اهلل

 (.ياهلل اِفر ل ( بحْذف األلَفْين: )ياهلل) :خالوجه الثاين الوارد بن العرب

 (.يا هلل اِفر ل (: )يا هللإثبات )األلف( األُولى، وَحْذف الثانية ) خالوجه الثالث:

 (.يا اهللكثرها استعماًَّل األولى )كل هذه واردة عن العرب، َّل هي فصيحة، وأ

(؛ لكن حذفنا اهلل( هي )اللهمَّ (. )اللهمَّ : )خالوجه الرابع، خهو أكثرها استعمااًل 

ضنا عنه )الميم المشددة( يف آخره )ياحرف النداء )  (.اللهمَّ ( وعوَّ

 كيف ُنعر ب؟فإن َسأل تبًعا لذلك: 

ا )  (:يا هلل( أو )ياهلل( أو )يا اهللأمَّ

 (: حرف نداء.يافـ )

(: ُمناَدى مبني على الضم؛ ألنَّ الُمنادى إذا كان مفرًدا معرفة اهللولفظ الجاللة )

 (.يا اهلل( أو )ياهللُيبنَى على الضم )

ا )  (؟اللُهمَّ (، ما إعراب )اللُهمَّ اِفر ل ( )اللُهمَّ أمَّ

 (:اللُهمَّ ( ثم أِضْف إليها )ميم( )اهلل( نداء، هي )01:18:39@)

 (: ُمنادى مبني على الضم.اهللُ )

 ( يف األخير: هذا حرف تعويض مبني على الفتح.الميم المشددةو)

 واهلل أعلم....

 .خصلَّى اهلل خسلَّم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين
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 الدرس اخلامس والعشرون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد النبي الهادي 

 مين وعلى آله وأصحابه أجمعين.األ

ا بعد:  -أمَّ

المباركة  فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة

يف وأربعمائة وألف  ليلة اَّلثنين التاسع عشر من شهر ربيٍع األول من سنة ثالثين

ق اهلل وفضله هذا الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، بتوفي

 .]ألفية ابن مالك[ يف دروس شرح ]الدرس الخامس خالعشرين[ نعقد 

قنا وإيَّاكم وإخواننا المسلمين لَِما يحبه  نسأل اهلل  يف أوله أن يوفِّ

ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصًة لوجهه، وأن يجعل يف هذا الدرس 

 التفهيم والرتتيل إنه على كل شيٍء قدير.

إنَّ »وقلنا فيه: ]َكان َخَأَ َواُتَها[، الدرس الماضي بداية الكالم على باب  كان

ر «هو أول الكالم على نواسخ اَّلبتداء ]َكان َخَأَ َواُتَها[ الكالم على ، وأخذنا ما تيسَّ

، ويف هذا الدرس إن شاء اهلل ُنحاول أن ]َكان َخَأَ َواُتَها[يف باب  ]ألفية[من أبيات الـ 

 بقية األبيات يف هذا الباب.نأيت على 

توقَّفنا حينذاك عند الكالم على ترتيب الجملة يف هذا الباب من حيث التقديم 
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:  والتأخير، فعرفنا أنَّ

ط يف هذا الباب بين الفعل الناسخ واَّلسم ُمطلًقا.  الخرب يجوز أن يتوسَّ

مه على الفعل الناسخ ففيه تفصيل َذَكْرناه حينذاك. ا تقدُّ  وأمَّ

(، ثم َكَ اَك َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف  : )ما قرأناه هو قول ابن مالك وآخر 

  :يقول بعد ذلك 

150................................

.  

 

ددددددد    َخُ خ َتَمددددددداٍم َمدددددددا ب َرْفدددددددٍع َيْكَتف 

ٌص َخاْلدددنَّْقُص .151 
دددَواُه َنددداق   َخَمدددا س 

 

ددددد   اَل َدال َمدددددس ُقف  ٌَ  يف َفت دددددىَء َلدددددْيَس 

ددَل َمْعُمددوَل الَخَبددرْ .152   َخالَ َيل دد  الَعام 

 

 إ الَّ إ َ ا َظْرفددددس َأَتددددى َأْخ َحددددْرَف َجددددر   

 َخُمْضَمَر اْلشان  اْسَمس اْنو  إْن َخَقع.153 

 

دددددُه اْمَتنَدددددعْ   ُم َمدددددا اْسدددددَتَباَن َأنَّ
 ُمدددددْوه 

 َخَقددْد ُتددَزاُد َكدداَن ف دد  َحْشددٍو َكَمددا.154 

 

ْلدددددَم َمدددددْن َتَقددددد  َماَكددددداَن َأَصدددددحَّ ب   دَّ

ُفْوَنَها َخُيْبُقددددْوَن اْلَخَبددددر.155   َخَيْحدددد  

 

 َخَبْعدددددَد إ ْن َخَلدددددْو َكث ْيدددددَرًا َ ا اْ دددددَتَهرْ  

ْيُض َما َبنَْها اْرُتك دْب .156   َخَبْعَد َأْن َتْعو 

 

ا َفددددداْقَتر ْب   ََ َبدددددرًّ دددددا َأْنددددد ْثدددددل  َأمَّ
 َكم 

مْ .157  ٍع ل َكددداَن ُمنَْجدددز  دددْن ُمَضدددار   َخم 

 

مْ  ُتُحددَ ُف ُنددْونٌ    َخْهددَو َحددْ ٌف َمددا اْلُتددز 

   هذه بقية األبيات يف هذا الباب، وفيها تكلَّم ابن مالٍك على ثالثة 

 أشياء:

 على مجيء هذه األفعال تامًة ناقصة. تكلَّم أخاًل:

 : مجيء معمول الخرب بعد هذه األفعال.ثم تكلَّم بلى

 (.كانا )( األمور التي تختصُّ هبكان: خصائص )خأ يًرا تكلَّم بلى

 .أمَّا األمر األول: فهو الكالم على متام هذه األفعال وُنقصانها 

 :ويف ذلك يقول 

 َخُ خ َتَماٍم َما ب َرْفٍع َيْكَتف  
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ٌص َخاْلنَّْقُص  
َواُه َناق  اَل َدال َمس ُقف                       َخَما س  ٌَ  يف َفت ىَء َلْيَس 

خقد  َكْرناها من قبل -الباب : ه ه األفعال الم كورة يف ه ا يقول 

 :-كما ُ ر َح من قبل-تأت  أفعااًل ناقصة  -ث ثة بشر فعً  

 وكان من قبل مبتدًأ.ترفع اسمها : 

 وكان من قبل خرب المبتدأ.ختنصب  برها : 

 ؟«تامة»، فما معنى مجيئها «تامة»وقد تأيت 

هذه األفعال إن جاء  (؛ يقول:َخُ خ َتَماٍم َما ب َرْفٍع َيْكَتف  يقول ابن مالك: )

( قد رَفَعت اسًما بعدها، واكتفى المعنى هبذا المرفوع ولم يحتج 00:05:09@)

إلى منصوب؛ فهي حينئٍذ تامة، إذا جاءت هذه األفعال وَرَفَعت اسًما بعدها ولم 

تحتج إلى منصوب؛ فتكون أفعاًَّل تامة، كما مثَّلنا من قبل، وسيأيت بالتفصيل إذا 

 (:حبلانفكَّ القلت: )

 (: فعل.انفكَّ )

(: هذا مرفوعه، طيب تمَّ المعنى أو ما زلنا محتاِجين إلى المنصوب؟ الحبُل و)

 (: فعل تام، تمَّ معناه بمرفوعه، ولم يحتج إلى المنصوب.انفكَّ تمَّ المعنى )

ا إذا وجدَت هذا الفعل محتاًجا مفتقًرا إلى مرفوٍع ومنصوب: إذا َأَخَذ  أمَّ

 مع
َ

ناه ناقًصا حتى ولو َأَخَذ المرفوع يبقى المعنى ناقًصا، ما يتم مرفوًعا وَبِقي

 (:ما انفكَّ محمٌد المعنى حتى يأيت المنصوب، كأن تقول: )

( ماذا؟ ما انفكَّ محمٌد ) ( ما زال المعنى ناقًصامحمٌد ( أَخَذت مرفوًعا )انفكَّ )

 (.ما انفكَّ محمٌد مجتهًداما يتم معناها حتى تقول: )

( يف المثال الثاين تكتفي بمرفوعها أم تحتاج إلى مرفوٍع انفكَّ إًذا فـ )
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 ومنصوب؟ تحتاج إلى مرفوٍع ومنصوب.

ى حينئٍذ  إًذا هذه األفعال إذا احتاجت )افتقرت( إلى مرفوٍع ومنصوب؛ تسمَّ

 ؟«ناقصة»ما معنى  «أفعااًل ناقصة»

مرفوع يعني: أنَّ معناها بالمرفوع يبقى ناقًصا، وَّل يتم معناها إَّلَّ بال

 والمنصوب مًعا.

 ومتى تكون تامًة؟ 

 إذا تمَّ معناها بالمرفوع، ولم تحتج ولم تفتقر إلى المنصوب.

فإن كانت ناقصًة: فهذه هي األفعال الناسخة المعقود لها هذا الباب، باب 

 ، واألفعال الناقصة الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخرب.]َكان َخَأَ َواُتَها[

التي معناها ينُقص بالمرفوع، وَّل يتم إَّلَّ بالمرفوع والمنصوب هي  الناقصة:

 مًعا، وقد َسَبَق الكالم عليها وعلى إعراهبا حينئٍذ، فعل تام:

 : اسمها مرفوع.خمرفوبها

 خربها منصوب. خمنصوبها:

ا إ ا كانَ تامة )أي: اكَتَفى المعنى بالمرفوع خلم يحتج إلى منصوب(:  خأمَّ

 ؟«أفعال تامة»ما معنى ، «تامة»فتكون أفعاًَّل 

 -خد ل -خ رج -خجاء -َ َهبمثل بقية األفعال المعروفة، تكون مثل )

ى  «أفعال تامة»( هذه أفعال خنَجَح  -خقام ، هذه األفعال معروفة «أفعال تامة»تسمَّ

ا «أفعال تامة»هذه   .«ناقصة»هذه حالة خاصة يف اللغة  ]َكان َخَأَ َواُتَها[؛ أمَّ

؛ لكن بيَّن هذا «تامة»و  «ناقصة»عموًما وأخواهتا  َأَ َواُتَها[]َكان خَ طيب... 

إَّلَّ ثالثة أفعال وهي  «تامة»و  «ناقصة»التخصيص يف هذه المسألة فقال: كلها تأيت 
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اَل ( و)َلْيَس ( و)َفت ىءَ )  ر يف اللغة أن تأيت ٌَ ( هذه ُتالزم النُّقصان دائًما، َّل ُيتصوَّ

 .«تامة»

كان محمٌد : مجيُئها ناقصة َسَبَق الكالم عليه باألمثلة: )(كانطيب... نبدأ بـ )

 .[96النساء:] (چ چ چ ڇ)( مجتهًدا

 (:العظيٌم بظيٌم حيث كانمثل ماذا؟ كأن تقول: ) «تامة»مجيُئها 

 (: مبتدأ، خربٌ.العظيم بظيمٌ )

 (:حيث كان)

 (: ظرف مكان.حيث)

محتاج إلى فاعله،  (: هذا فعٌل ماٍض، ولكل فعٍل فاعل، يعني: هنا تامكان)

(، والمعنى تم يف هذا المرفوع العظيم( يعود إلى )هووفاعله: ضمير مسترت تقديره )

 المسترت أم لم يتم؟ تم.

 (:انقضى رمضان خكان العيدوتقول: )

 (: فعٌل وفاعل.انقضى رمضان)

، )خكان العيد) كان (: هل تمَّ المعنى أو ما زال محتاًجا إلى منصوب؟ تمَّ

 ل: فعٌل وفاعٌل:( تقوالعيد

 (ك فعٌل تام.كان)

(؛ كان(: فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وَّل نقول حينئٍذ: اسم )العيدو)

 ألنَّ الفعل هنا تام.

َد ( أو )َحَصَل ( أو )َحَدَث ( تامة: فهي بمعنى: )كانإًذا فإذا كانت ) ( يكون ُخج 

َد خُ ( أو )َحَصَل ( أو )َحَدَث تدلُّ على مطلق الوجود، بمعنى: ) انقضى رمضان (، )ج 
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َد العيد -َحَدَث ( )َحَصَل العيد( يعني: )خكان العيد  (.ُخج 

د( يعني: )العظيم بظيٌم حيث كان)  (.حيث َحصل( )حيث َحَدث( )حيث ُخج 

؛ تكلَّم [280البقرة:] (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ): وقال 

ْين، إذا كان المِدين ُمعسًرا َّل يستطيع أن ْين  على أحكام الُمعِسر يف الدَّ د الدَّ يسدِّ

 ماذا نفعل؟

ر أموره  ، (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ)يقول: أنظِروا إلى أن تتيسَّ

َد هنا بمعنى: ) (ک) َد  خ ُبسرة( )ُخج   (.خإن ُخج 

 هذا الشرط. (ٱ)هذا الجواب )جواب الشرط(، قال:  (ائ ەئ ەئوئ)

 .(ائ ەئ ەئوئ)والجواب: 

َد هذه تامة بمعنى: ) (ک). (ې ى ى ائ)إًذا كان   (.ُخج 

: فاعل مرفوع وعالمة رفعه )الواو( ألنه من األسماء الخمسة أو (ىئ)فـ 

 الستة.

َدت( يعني: )انتهَ الحرب خكانَ الهزيمةطيب... وتقول مثاًل: ) ( هذه ُخج 

 (.كان)

ا )  «:ناقصة»وتأيت  «تامة»( فتأيت أصبحأمَّ

َُ نشيًطاتقول: ) «ناقصة»فد  ا( و)أصبح  (.أصبح النِّفط مهمًّ

َُ لٌة على معنى الدخول يف الصباح كأن تقول: ): دا«تامة»وتأيت  ( انتهى أصبح

 الكالم:

 (: فعل.أصبحفـ )
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 (: فاعل.التاءو) 

 فعٌل وفاعل. «تامة»ولم تحتج إلى منصوب، فهذه 

 (:إ ا أصبح الناس  هبوا إلى أبمالهمطيب... و)

 (: فعٌل وفاعل.أصبح الناس)

 (.اإ (: هذا جواب الشرط ) هبوا إلى أبمالهموقولنا: )

 .«تامة»و  «ناقصة»( تكون أمسىطيب... و)

 .«ناقصة»( فـ أمسى الطفل مريًضافإذا قلنا: )

َُ وإذا قلنا: ) َُ يف المساء(: )أمَسْي  .«تام»(: هذا فعل دَ ْل

ڀ ٺ ٺ ٺ ): طيب... ويف القرآن العظيم قال 

 (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ

 :[18،17الرخم:]

يف اآلية الثانية،  (ڤ)يف اآلية السابقة كـ  (ٿ)خ  (ٺ)

تد لون يف ه ا الزمن: تد لون يف ٌمن الصباح، بمعنى: ) «تامة»كلها أفعال 

 (:تد لون يف ٌمن المساء، تد لون يف ٌمن الظُّهر

 : فعل.(ٺ)

 (: فاعل.خاخ الجمابة)

 : فعل.(ٿ)

 (: فاعل.خاخ الجمابة)
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 : فعل.(ڤ)

 (: فاعل.خاخ الجمابة)

، »لصباح والمساء ويف الحديث المشهور يف أذكار ا ه  َأْصَبْحنَا َخَأْصَبَح اْلُمْلُك ل لَّ

ه    .«َخَأْمَسْينَا َخَأْمَسى اْلُمْلُك ل لَّ

ا  د لنا يف ٌمن بمعنى: ) «تامة»؟ «ناقصة»أم  «تامة»األُولى: فهي  «َأْصَبْحنَا»أمَّ

 (.الصباح

ا الثانية  ه  »وأمَّ ( فهذه ن الُمْلُك هللكايعني: ) «ناقصة»: هذه «َأْصَبَح اْلُمْلُك ل لَّ

 :«ناقصة»

 : ناقصة.«َأْصَبَح »

 : اسمها.«اْلُمْلُك »و 

ه  »و   : خرب.«ل لَّ

ا   : فِفعٌل وفاعل.«َأْصَبْحنَا»أمَّ

ه  »وكذلك   .«َخَأْمَسْينَا َخَأْمَسى اْلُمْلُك ل لَّ

ََ فتعاَل ( تقول: )أضحىو)  : فعٌل وفاعل.«تامة»( هنا إ ا أْضحْي

(: َباَت الطفُل مريًضا(: )َباَت يف ) -مثاًل -، تقول وهكذا يف بقية األفعال

 .«ناقصة»

ا إذا قلَت: ) ( هذه نام الطفل( يعني: )بات الطفُل (، )نام( بمعنى: )َباَت الطفلأمَّ

 : فعل وفاعل.«تامة»

 (: فعٌل وفاعل.انفكَّ الحبل(: )انفكَّ وقلنا يف )
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َُ مكاين( مثاًل: )َبر َح وقلنا يف )  َُ مكاينما َبرَ ( أو )َبر ْح  (:ْح

( َُ  (.00:15:34@)(: هذا فعل وفاعل، َبر ْح

 (:ال تبرحأو تقول: )

 (: فعل.َتبرح)

 (، وقد تمَّ الكالم هبذا المرفوع.أنَوالفاعل: مسترت تقديره )

ك( تقول: )دامو) زُّ
(: فعل وفاعل، وَّل تحتاج إلى دام مجُدنا( و)دام ب 

 منصوب.

 (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)ويف القرآن العظيم قال: 
 :[107هود:]

 : فعل.(پ)

 : هذا المرفوع هبا.(السموات)و 

 .(السموات): معطوف على (ں)

والمنصوب: ما يف منصوب، ما نحتاج إلى منصوب، الكالم تام هنا بالمرفوع 

َدْت السمواتيعني: ) (ەئ ەئ وئ)  (:ما ُخج 

 : فعٌل تام.(پ)فـ 

 : فاعل.(السموات)و 

 .(00:16:31@)مدا لة:....... 

 المعنى؟ ما الشيخ:
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 .(00:16:42@)مدا لة:....... 

ر إَّلَّ بدليل، الكون العام األصل: عدم  الشيخ: ا فال ُيقدَّ الكون إذا كان عامًّ

عْيته يف كل كالم  ره يف كل كالمك، فلو ادَّ تقديره؛ ألنَّ الكون العام يمكن أن تقدِّ

 َلَبطلْت اللغة.

 .(00:17:13@)مدا لة:....... 

( ما تحتاج إَّل بالكالم ال تتجاخٌ ه ا المكان( يعني: )برحال تَ تقول: ) الشيخ:

َُ مجتهًداهنا؛ بخالف قولك: ) ( هناك ُتسند النزول ما َبر َح المطر ناٌاًل (، )ما َبر ْح

 إلى المطر.

 .(00:17:36@)مدا لة:....... 

ِعي هذا األمر، حتى )كانحتى ) الشيخ: ې ى ى )( كان(: إذا أرْدَت أن تدَّ

 (.موجوًدايعني: ) [280البقرة:] (ائ ائ ەئ ەئوئ

 .(00:17:50@)مدا لة:....... 

إ ا أمَسى (، )إ ا أصَبح الناس  هبوا إلى أبمالهم) ،(ى ى ائ) الشيخ:

إ ا (، )إ ا أمسى محمٌد َفُزْره( تمَّ بأشياء وانتِقص عليها )محمد( يعني: )محمٌد فُزْرهُ 

ى ( تأيت به 00:18:47@( يمكن أن )00:18:46@) (أضحى  الٌد َ َهب يتمشَّ

 ظاهًرا أو ُمضمًرا.

 .(00:18:52@)مدا لة:....... 

 نعم. الشيخ:

 .(00:18:53@)مدا لة:....... 

 الدليل: الشيخ:
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  .ا معنوي  إمَّ

 . ا لفظ  خإمَّ

ا لفظ   : موجود يف اللفظ.إمَّ

ا معنوي  يعني: تدلُّ عليه الحالة والهيئة والمعنى. خإمَّ

 .(00:19:12@)مدا لة: يعن : الخبر 

( كان العيدهذه معاين عامة، ليست هي المعاين التي ُيريدها المتكلِّم، ) الشيخ:

انقضى َّل؛ ألنَّ العيد بعد رمضان هذا من حيث المعنى العام؛ لكن ما معنى )

 (؟رمضان خكان العيد

َد رمضانيعني: ) رمضان خكان ( إلى )00:19:36@)( وَّل تريد أن ُخج 

خكان العيد (، )انقضى رمضان خكان العيد سعيًداعامة )( كعالقة غير المعاين الالعيد

ر؛ بل إنَّ تقديره من الِعي يف الكالم.00:19:49@( )حزينًا  ( هذا ما ُيقدَّ

العام؛ َوَجَب حذف الكون العام، كأن تقول:  فإذا شيٌء مرتبًطا هبذا الكون

( يف مقام يف البيَ(؛ فيكون )محمٌد موجود يف البيَ( ما تقول: )محمٌد يف البيَ)

 هذا الخرب من حيث المعنى.

ر إَّلَّ إذا دلَّ عليه دليل، يعني: استلزمه األمر؛ وإَّلَّ فإنَّ  فالكون العام هذا ما ُيقدَّ

 كل الكالم مرتبط بالكون العام.

اَل ( و)َلْيَس ( و)َفت ىءَ )قلنا: إنَّ التمام يكون يف كل األفعال إَّلَّ يف  ( كما نصَّ ٌَ

  بيته.على ذلك ابن مالٍك يف

 ( ماشي، مقبول، واضح األمر.َفت ىءَ ( )َلْيَس فإن قلَت: )

ا ) اَل أمَّ اَل (؟ فاكتفى )ٌال الهم( ألسنا نقول: )ٌَ  (!ٌال الهمُّ ( بالمرفوع )ٌَ
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 .(00:20:54@)....... طالب:

ا»( فإنه يكون ٌالَ الشمُس نعم، ) الشيخ:  حينئٍذ؟ «تامًّ

 .(00:21:02@)....... طالب:

]َكان لذي ُنريده هنا: الفعل الذي يدخل يف هذا الباب يف باب نعم، ا الشيخ:

( وليس له أمر وَّل مصدر؛ ألنَّه يزاُل  -ٌالهو ) -كما َذَكْرناه من قبل- َخَأَ َواُتَها[

ف.  ناقص التصرُّ

ا )  -ٌال( فهذا فعٌل آخر، وليس من أفعال هذا الباب، تقول: )يزخل -ٌالأمَّ

ل -يزخل ف ( هذا فعل متٌخااًل  -ٌُ ( بقية األفعال، من األصل 00:21:38@)صرِّ

ل(، و)يزخل(، )ٌال الهمُّ (، و)ٌالَ الشمسمن األصل، ) «تام»أصاًل هو   ٌ ،)

 (، ونحو ذلك.ٌخالو)

ا الفعل الناقص الداخل يف هذا الباب فهو )  (.يزال -ٌالأمَّ

 طيب... هذا ما يتعلَّق باألمر األول المذكور يف هذه األبيات.

  ى األمر الثاين المذكور يف هذه األبيات وهو:ثم ننتقل إل

 جميُء معمول اخلرب بعد هذه األفعال مباشرة 

 وُنبيِّن األمر بالمثال قبل أن نقرأ ونشرح لكي تتَّضح القضية:

 (:كان محمٌد راكًبا: )-يا إخوان-إذا قلنا اآلن مثاًل 

 (: هذا الفعل الناقص الناسخ.كان)

 (: اسمها مرفوع.محمٌد و)

 (: خربها منصوب.راكًباو)



 

 
e 

g h 

f  236 
 شرح ألفية ابن مالك

(؟ َمن واقع على سيارةً ( ما إعراب )كان محمٌد راكًبا سيارةً طيب... ثو نقول: ) 

 (.الركوب(؟ )سيارةالـ )

 (: مفعول به منصوب، ما الذي َنصَبه؟سيارةً إًذا فـ )

 ( اسم أو فعل؟راكًبا(، )سيارة( )راكًبا(، كيف َنَصَب )راكًبانصبه )

ا منه، هذا )اسم، واَّلسم قد يعمل عم ( اسم فاعل راكبل الفعل إذا كان مشتقًّ

 (، إًذا فهو مشتق من اسم فقد يعمل عمله، وقد عِمَل هنا عمله.َرك َب من )

 (: مفعول به منصوب، ما الذي َنَصبه؟سيارةفـ )

 (.كان( ما إعرابه؟ خرب )راكًبا(، و)راكًباالذي َنَصبه )

 .( منصوب معمول معموًَّل للخربسيارةإًذا فـ )

( وتجعلها بعد الفعل الناسخ سيارةطيب... هل يجب أن تأيت هبذا المعمول )

 (؟كان سيارة محمٌد راكًبامباشرة، فتقول: )

تقولون، يعني: كأنَّ الكالم هنا على ترتيب الجملة أيًضا من حيث التقديم 

م الكالم على هذه  والتأخير، نقول: نعم، وكان ينبغي على ابن مالك أن يقدِّ

طه المسأ م هذين البيتين بعد الكالم مباشرة على ترتيب الخرب، نعم، توسُّ لة، يقدِّ

مه كان ينبغي أن يأيت مباشرة، وهذا مما ُأِخَذ عليه.  وتقدُّ

 فإذا فهمنا القضية عموًما؛ نقرأ كالم ابن مالك، قال ابن مالك  : 

ددددَل َمْعُمددددوَل الَخَبددددرْ   َخالَ َيل دددد  الَعام 

 

 َأَتددددى َأْخ َحددددْرَف َجددددر   إ الَّ إ َ ا َظْرفددددس 

 َخُمْضدددَمَر اْلشدددان  اْسدددَمس اْندددو  إْن َخَقدددع 

 

دددددُه اْمَتنَدددددعْ   ُم َمدددددا اْسدددددَتَباَن َأنَّ
 ُمدددددْوه 

َل يقول: )   ؟]َكان َخَأَ َواُتَها[( أين العامل يف الجملة المنسوخة بـ َخالَ َيل   الَعام 

 هي التي ترفع اسمها وتنصب خربها. ]َكان َخَأَ َواُتَها[
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َل إًذا يريد بـ ) َل َمْعُموَل الَخَبرْ ، يقول: )]َكان َخَأَ َواُتَها[( الَعام  ( يف َخالَ َيل   الَعام 

 :(كان محمٌد راكًبا سيارةً )نحو قولنا: 

 (.كانالعامل األساس يف هذه الجملة: )

 (.راكًباوالخرب: )

 (.سيارةً ومعمول الخرب )منصوب الخرب(: )

( مباشرة، يعني: ما يجوز عند ابن مالك كانلِي )( َّل يجوز أن تَ سيارةيقول: )

 (.كان سيارة محمٌد راكًبا) أن تقول:

( شبه جملة )ظرًفا أو َمْعُموَل الَخَبرْ )(؛ إذا كان إ الَّ إ َ ا َظْرفس َأَتى َأْخ َحْرَف َجر  )

ا ومجروًرا( كقولنا:   كان محمٌد راكًبا فوَق ( أو )كان محمٌد راكًبا بلى السيارة)جارًّ

 (:السيارة

 (: ظرف مكان.فوق)

 (: جار ومجرور.يف السيارة)

فهما شبه جملة، ومن أحكام شبه الجملة: أنَّ شبه الجملة َّل بد أن تتعلَّق بما 

 قبلها، يعني يعمل فيها ما قبلها، تتعلَّق بما قبلها، تتعلَّق بماذا؟

 ا.تتعلَّق بالعامل هبا، بالواقع عليها، الواقع عليها هو العامل هب

( فما األمر الذي َوَقع على السيارة؟ كان محمٌد راكًبا بلى السيارةفإذا قلَت: )

 (.الركوب)

 (.راكًبا( متعلَّق بـ )بلى السيارةإًذا )

 (الركوب(؛ هذا المكان ما الذي َوَقع فيه؟ )كان محمٌد راكًبا فوَق السيارة) و
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 (.راكًبا( أيًضا متعلِّق بـ )فوق السيارةإًذا فـ ) 

(، معمول للخرب، راكب(: شبه جملة معمول لـ )فوق السيارة( و)يف السيارةفـ )

 ؟]َكان َخَأَ َواُتَها[فهل يجوز أن َيلَِيا 

كان فوق السيارة (، و)كان بلى السيارة محمٌد راكًبانعم، فتقول: ) الجواب:

 (.َجر  إ الَّ إ َ ا َظْرفس َأَتى َأْخ َحْرَف (؛ ألنَّ ابن مالك يقول: )محمٌد راكًبا

 (:كان ٌيٌد آكً  طعامك: أن تقول: )خمثل  لك

 (.كان( وخرب )كان(: اسم )كان ٌيٌد آكً  )

(؛ فهو مفعوٌل به، مفعول لـ األكل(: َوَقع عليه )طعامك(. )آكً  طعامك)

م )آكً  )  (؟كان طعامك ٌيٌد آكً  ( فنقول: )كان( بعد )آكً  (، هل يجوز أن ُنقدِّ

 َّل يجوز.

 (؟ يجوز.ن ٌيٌد آكً  يف المطعمكافإن قلت: )

 (؟ يجوز.ٌيٌد آكً  بنديأو )

ره ابن مالٍك هنا من عدم الجواز هو قول البصريين والجمهور.  الذي قرَّ

ز الكوفيون تقديم ) ( مطلًقا، أي: سواٌء كان شبه جملة أو َمْعُموَل الَخَبرْ وجوَّ

كان ( و)ٌد راكًباكان سيارًة محمكان غير ذلك، فيجوز على مذهبهم أن تقول: )

كان فوق السيارة (، و)كان بلى السيارة محمٌد راكًبا(، وتقول: )طعامك ٌيٌد آكً  

 (.محمٌد راكًبا

ون يف بيت للفرزدق وهو قوله:  ويحتجُّ

مْ  اُجوَن َحدددددْوَل ب ُيدددددوت ه  دددددُ  َهددددددَّ
 َقنَاف 

 

َدا  يَّدددددُة َبدددددوَّ
ددددداُهْم َبط   ب َمدددددا َكددددداَن إ يَّ

 معروف، وجرير ابن َمن؟« جرير»وبين « الفرزدق»الهجاء بين  
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معروف بالُبخل، وهذه من قوة « جرير»هذا أبو « عطية»، و «جرير بن عطية»

( شاعًرا 70أنه استطاع أن ُيفاِخر هؤَّلء الشعراء، فاَخَر أكثر من )« جرير»شاعرية 

فإهنم تساووا، لم يغلب أحٌد منهم « جرير»و « األخطل»و « الفرزدق»وَغَلبهم؛ إَّلَّ 

( شاعًرا هبذا األب، قالوا: كيف أنت 70ر، من قوة شاعريته أن ُيفاِخر )اآلخ

 والشعر؟

( ومختفئ، وكان 00:30:51@)كان « ( شاعًرا وهذا أبي70غَلْبُت )»قال: 

 ( يراه وحده وهو يأكل فيأكل معه.00:30:54@)

م كل الكالم على  ه بُبخل أبيه، طبًعا هو عمَّ أنَّ الفرزدق يهجو جريًرا ويذمُّ

 ( يف الهجاء:00:31:13@)جرير؛ فاَّلستطالة  (00:31:10@)

(: يشبِّههم بالقنافد الضعيفة التي َّل تسير بسرعة، وهي حول بيوهتم ما َقنَاف ُ  )

 يذهبون من خوفهم ومن ُبخلهم.

اُجونَ ) ُ  َهدَّ
اج(. )َقنَاف   (: الذي يسير ببطء.الَهدَّ

مْ ) ( من 00:31:32@)ليهم، (، وهذا األمر ليس غريًبا عَحْوَل ب ُيوت ه 

 أسالفهم.

َدا) يَُّة َبوَّ
دهم( أصل الكالم: )ب َما َكاَن إ يَّاُهْم َبط   (:بما كان بطية بوَّ

دَ )  (: فعل.بوَّ

 «.عطية»( يعود إلى هووالفاعل: )

َدُهم( يف )ُهمْ و)  (: مفعول به.بوَّ

يَّةُ طيب... )
 (: اسم كان.َكاَن َبط 

دهم)  (: الخرب.بوَّ
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دَ و)  مها واجعلها بعد )ُهم(. )ُهمَب )( َنَص بوَّ  (!كان( المفعول به قدِّ

َدُهم) مته سينقلب إلى ضمير بوَّ ( ضمير متَّصل، فإذا نزعته من الفعل وقدَّ

دَ منفصل، فقال: ) يَُّة َبوَّ
د( هي )َكاَن إ يَّاُهْم َبط  َدا( لكن مع القافية )بوَّ  (.بوَّ

 إً ا ما ا فعل الفرٌدق؟

ة كان( بعد )َبرْ َمْعُموَل الَخ َجَعل ) (، وهذا الذي َمنعه البصريون، فهي ُحجَّ

 واضحة للكوفيين يف المسألة.

 ؟(00:32:52@)مدا لة:....... 

 مفعول به. (00:32:53@)قلنا:  الشيخ:

تهم يف ه ه المسألة: أهنم قالوا: القاعدة العامة عندنا يف كل  البصريون ُحجَّ

أنه ال يجوٌ أن تفصل بين العامل »ة: األفعال يف اللغة العربية، القاعدة العام

هذه قاعدة عامة عند البصريين يف كل شيء، َّل يجوز أن تفصل  «خالمعمول بأجنب 

 بين العامل ومعموله بأجنبي.

 (:جاء محمٌد : )-مثاًل -كأن تقول 

 (: فعل.جاء)

 ( َرْفع:محمدٍ ( َعِمَل يف )جاء(: فاعل مرفوع، مرفوعه، يعني: )محمٌد و)

 مل.(: عاجاءفـ )

 (: معمول.محمدو)

 هل يجوز أن تفصل بينهما؟

يجوز أن تفصل بينهما بغير أجنبي، يعني: بكلمة من بقية الجملة نفسها ماشي 
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 ما يف إشكال:

 (.جاء راكًبا محمٌد (، )جاء محمٌد راكًبا)

 (.جاء اليوم محمد(، )جاء محمٌد اليوم)

( َّل جاءلفعل بـ )الذي َّل يرتبط با األجنب :لكن هل تفصل بينهما بأجنبي؟ 

 (:جاء محمٌد اليوميرتبط، فتقول: )

 (.جاء(: ظرف منصوب، ما الذي َنَصبه؟ )اليوم)

 (:جاء محمٌد راكًبا)

 (.جاء(: حال منصوب، ما الذي َنَصبه؟ )راكًبا)

ر كلها أوَّلد لـ )جاءإًذا مرتبط بـ ) م أو تؤخِّ (، كلها جاء( ما يف إشكال، تقدِّ

 (.جاءمعاميل لـ )

 (:جاء محمٌد راكًبا سيارةً قلت: ) لكن لو

 (؟راكًبا( أم )جاء(: مفعول به منصوب، ما الذي َنَصبه؟ )سيارةً )

( أم ليست أجنبية؟ كلمة جاء( أجنبية عن )راكًبا( كلمة )راكًبا(؛ فـ )راكًبا)

 (؟راكًبا)

جاء محمٌد (، )راكًباليست أجنبية؛ ألنه حال منصوب، ما الذي َنَصب )

 (.جاء(؟ )راكًبا

 (.راكًبا(؟ لـ )جاء( أم لـ )راكًبا(: هذا معمول؛ لكن معمول لـ )سيارةلكن )

(، واألجنبي َّل يدخل حيث جاءإًذا فيقول: أجنبي، نقول: هذا أجنبي عن )

بون المحارم يدخلون، واألجانب ما يدخلون؛ يأيت يف  ب، المقرَّ يدخل المقرَّ
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يف هذه الجملة مع أنَّها خارج األخير ما يف إشكال، فال يصح عند البصريين أيًضا  

(؛ ألنَّك ستفصل جاء سيارًة محمٌد راكًبا، ما يصح أن تقول: )]َكان َخَأَ َواُتَها[باب 

 بين العامل والمعمول بأجنبي حينئٍذ.

ل منزلة المعمول» خالكوفيون يقولون:  .«إنَّ معمول المعمول ُينزَّ

(، راكًبا( معمول )سيارة(، و)جاء( هذا معمول )راكًبامعمول المعمول )

ل منزلة المعمول»يقول:  ل منزلة الولد»؛ فـ «معمول المعمول ُينزَّ ، «َولد الولد ُينزَّ

 هذا عند الكوفيين.

 .(00:36:30@)مدا لة:....... 

ا البصريون ماذا فعلوا  الشيخ: ة واضحة للكوفيين؛ أمَّ َّل، قول الفرزدق ُحجَّ

 بقول الفرزدق؟

جوه، كيف  جوه بما قال ابن مالٍك يف البيت حاولوا أن يخرِّ جوه؟ خرَّ خرَّ

 التالي، قال:

 َخُمْضدددَمَر اْلشدددان  اْسدددَمس اْندددو  إْن َخَقدددع

 

دددددُه اْمَتنَدددددعْ   ُم َمدددددا اْسدددددَتَباَن َأنَّ
 ُمدددددْوه 

 فإن جاء عن العرب شيٌء ظاهره جاٍر على ما منعناه قبل قليل؛ فماذا تفعل؟ 

دره تقديًرا ُيراد به الشأن ضمير ُتقِّ ضمير الشأن: تنوي فيه ضمير الشأن، 

 والمعنى والحديث.

دَ )فإذا قلَت:  يَُّة َبوَّ
رون: )اَكاَن إ يَّاُهْم َبط  دا( يقدِّ ( هذا كان الشأن إيَّاهم بطية بوَّ

ر ضميًرا ُتريد به الشأن.  معنى ضمير الشأن: تقدِّ

 (.ك ا خك ا( ماذا؟ )كان األمر(. )كان الشأن( و)كان  أننا)

 (.00:37:48@)هذا 
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 .(00:37:49@)مدا لة:....... 

كان الشأن إيَّاهم له محل من اإلعراب، ضمير ) (00:37:50@) الشيخ:

دا  (.بطية بوَّ

 (؟كانفعلى تقديٍر حينئٍذ أين اسم )

ر، وما بعده، يعني: )الشأن) دا( المقدَّ ( صارت جملة: خرب، إيَّاهم بطية بوَّ

داإيَّاهم بطيطيب ُنعرب هذه الجملة الخربية ) بطيُة ( هذه جملة ما إعراهبا؟ )ة بوَّ

دهم  (:بوَّ

 (: مبتدأ.بطيَّةصارت )

دو)  (: خرب.بوَّ

ط، ويجوز أن إيَّاهمو) (: هذا مفعول به للخرب، والمفعول به يجوز أن يتوسَّ

م  ط، -كما سيأيت-يتقدَّ ، المفعول به ما فيه إشكال عند الجميع: يجب أن يتوسَّ

م.  ويجب أن يتقدَّ

ة البصريين يف هذه المسألة،  -واهلل أعلم-لذي يبدو لي وبعد ذلك فا أنَّ ُحجَّ

أنه َّل ُيفَصل بين العامل »وإن كانت منساقًة مع القياس العام يف اللغة، وهو: 

هذه قاعدة مضطردة يف أبواٍب كثيرة؛ إَّلَّ أنَّ القاعدة األخرى « والمعمول بأجنبي

 .«ا له خجٌه يف القياس؛ فَلَك أن تبن   بليهإنَّ ما تأت  بليه الشواهد القليلة مم»تقول: 

الخالف المشهور بين النحويين: هل تقف على القليل أو َّل تقف على 

 القليل؟

ون بأنه قليل وأنه  البصريون: َّل يقفون مع القليل؛ وإن كانوا يعرفون ويحتجُّ

فصيح؛ فهذا البيت صحيح، والفرزدق محتج به، ويعرتفون بمجيئه، فهم يقولون: 
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هذا قليل َّل ُيقاس عليه، فإْن أردَت أن « ذا من القليل الذي َّل ُيقاس عليهه» 

جه؛ تكلَّف له بما شئَت، هم يعرتفون أنَّ تخريجه الذي َذَكْرناه قبل قليل وهو  ُتخرِّ

تقدير ُمتكلَّف، يعرفون ذلك، يعرتفون بأنَّه تقدير ُمَتكلَّف؛ « تقدير ضمير الشأن»

ر ر؛ هو قليٌل َّل ُيقاس عليه: لكن يقولون: إن شئَت قدِّ  وإن شئَت َّل ُتقدِّ

 وينتهي األمر.« قليل َّل ُيقاس عليه»قل:  فإن  ئَ:

ْجه بما شئت، حتى بالتخريجات المتكلِّفة التي َّل ُيقاس عليها.خإن  ئَ  : خرِّ

َّل تقف على ذلك )على هذا التخريج( َّل تقف عليه؛ لكن فقط تخريج هذا  

 عندهم. البيت الذي خاَلَف القياس

 .(00:40:46@)مدا لة:....... 

( عندهم الكثير، البصريين َّل يِقيسون إَّلَّ على الكثير، 00:40:47@) الشيخ:

فإذا جاء الكثير صارت هي القاعدة، والقاعدة َّل ُتقاَبل عندهم بالقليل، البيت 

 أو« ضرورة»أو « شاذ»والبيتين والثالثة َّل تخدم القاعدة عنهم؛ وإنَّما يقولون: 

 يتكلَّفون يف تخريجه، والهدف عندهم: أنَّ هذا قليل َّل ُيقاس عليه.

(؛ ولكنهم يقولون: 00:41:17@فهم َّل يطعنون يف صحته وفصاحته ويف )

(؛ 00:41:24@والقليل َّل ُيقاس عليه؛ ألنَّهم عندهم أنَّ اللغة ليس )« قليل»

ين من اهلل  حيح حالل وحرام، ما يف، لو جاءنا دليل واحد ص الدِّ

 ( به وانتهى األمر على التحريم أو التحليل.00:41:31@)

اللغة أمر مثالي، أمر مثالي التمرير، األمور المثالية واألمور  لكن يف الل ة:

ية، يا أبيض يا أسود، َّل؛ وإنَّما هي تقوم على  الصناعية واألمور الحياتية ليست حدِّ

ماء اَّلجتماع، نعم، (، وهذا أمر صحيح عند علماء النفس وعل00:41:54@)

-نقول  -مثاًل -هي تقوم على األمور فرتة، ولو َوَرَد أن نحكم على مجتمٍع ما 
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 (؛ وإنَّما الحكم بالغالب هي أكثر.00:42:12@) -مثاًل -: الجنس الفالين -مثاًل 

ا أهنم 00:42:24@) -مثاًل -أهل المدينة الفالنية  مثً : -( ُحكم معيَّن إمَّ

( أو )هؤَّلء من القبيلة -مثاًل -لوهنم أبيض  -مثاًل -هؤَّلء )كرماء( أو ) -مثاًل 

 الفالنية(؛ هذا ُحكم عام.

)الجنس الفالين طوال( أنت َّل ينطبع عندك أنه َّل  لكن أنَ بندما تقول:

يًّا؛ وإنَّما هو  يوجد فيهم )قِصار(، المهم تعرف أنَّ هذا ُحكم ليس ُحكًما شرعيًّا حدِّ

جتماعية كلها تقوم على الكثرة والَغَلبة، فمتى ما كان ُحكم اجتماعي، واألحكام اَّل

األكثر واألغلب يف هذه الصفة؛ جاز لك أن ُتطلق هذه الصفة على هذه المجموعة 

 ( موجودة ما ُينَقص عليه.00:43:15@كصفة عامة؛ لكن يريد هذه )

، «َّل نِقيس إَّلَّ على الكثير»اللغة أمر مثالي، يقولون:  فك لك الل ة بندهم:

وهذا عندهم من احرتام اللغة، من احرتام اللغة أنك تِقيس على الكثير فيها، وَّل 

 ُتهمل هذا الكثير من أجل بيت أو بيتين، أو شاهد أو شاهدين.

ون  خالكوفيون: ون بالقليل، الكوفيون يحتجُّ منهجهم يف ذلك أهنم يحتجُّ

ون بالكثير؛ وإن كانوا َّل يجعلون الجميع  يف منزلة واحدة من بالقليل؛ فما يحتجُّ

حيث الفصاحة والقوة؛ لكنهم يِقيسون من حيث القياس لك أن تِقيس على هذا 

 الكثير، ولك أن تِقيس على هذا القليل.

ون أيًضا بأنَّ هذا من احرتام اللغة، هذا الوارد الكثير نِقيس عليه، وهذا  ويحتجُّ

 الوارد القليل من احرتامنا للمحتّج به يف اللغة نقف عليه.

فهما منهجان معروفان منذ الِقَدم بين المدرستين البصرية والمدرسة الكوفية؛ 

؛ ألنَّه «المنهج البصري»إَّلَّ أنَّ الذي يأخذ من جماهير النحويين قديًما وحديًثا هو 

المنهج »هو الذي به تستِقيم اللغة وتقوم القواعد، ومع ذلك َّل يقول أحد: إنَّ 
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حون المنهج، هذا بكل أقواله التفصيلي« البصري  ة هي الراجحة، نعم قد يرجِّ

المنهج هو الراجح؛ لكن األقوال التفصيلية قد تجد يف أقوال الكوفيين أو أقوال َمن 

 بعد البصريين والكوفيين ما هو الراجح.

 فهناك َفْرق بين ترجيحنا لمنهج على منهج، وترجيحنا يف المسائل التفصيلية.

َّل تكاد تجد مانًعا ُمقنًعا من جواز : »-ألة بالذاتبالنسبة لهذه المس-فأقول هنا 

إذا لم تجد لبًسا، « هذه المسألة، وبخاصة يف األساليب األدبية وعند عدم اللبس

 وكانت المسائل األدبية؛ فال تجد مانًعا مقنًعا من كالم البصريين السابق.

 .(00:45:34@)مدا لة:....... 

ون  والقاعدة األخرى: أنَّ القليل الشيخ: ليتنا قليل عند البصريين، هم َّل يحتجُّ

ون به ويقفون عليه  ا القليل إذا لم ُيخالف القياس فيحتجُّ به إذا خاَلَف القياس؛ أمَّ

 إذا لم ُيخالف القياس.

 .(00:46:09@)مدا لة:....... 

 من حيث المنهج. الشيخ:

 .(00:46:12@)مدا لة:....... 

قول الكوفيين أرجح يف هذه  ( أرى أنَّ 00:46:14@)لكن هي  الشيخ:

 ألساليب األدبية وعند عدم اللبس.المسألة، يف ا

ا عند اللبس: فينبغي أن ُيرتَك من أجل اللبس، َّل من أجل أنَّ هذا األسلوب  أمَّ

 غير جائز.

طيب... ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة يف هذه األبيات وهي: كالم ابن 

 على: مالك 
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 )خصائص )كان 

؛ وإنَّما كانت ]َكان َخَأَ َواُتَها[( هي ُأمُّ الباب فقالوا: كانق يف أول الباب أنَّ )َسبَ 

ُأمَّ الباب ألنَّ لها خصائص تختص هبا عن أخواهتا، فيجوز فيها ما َّل يجوز يف بقية 

أخواهتا فلهذا جعلوها األُم، َذَكَر ابن مالك هذا يف هذه األبيات بعض خصائص 

 (:كانبع خصائص من خصائص )(، َذَكر لنا أركان)

  :(.َقْد ُتَزادُ أنَّها )الخاصية األُخلى 

 :أهنا قد ُتحَذف مع اسمها، ويبقى خربها. الخاصية الثانية 

 أنَّها قد ُتحَذف وحدها، ويبقى اسمها وخربها.الخاصية الثالثة : 

 أنَّ )نوهنا( يجوز أن ُتحَذف.خالخاصية الرابعة : 

 :( يقول فيها ابن مالك َقْد ُتَزادُ ) وهي أهنَّا فالخاصية األُخلى:

َما                      َخَقْد ُتَزاُد َكاَن ف   َحْشٍو َكَما ْلَم َمْن َتَقدَّ
 َكاَن َأَصحَّ ب 

 ( جيوز أن ُتزاد بشرَطني:كانفـ ) 

 :( أو يكون( َّل بلفظ )كانأن تكون بلفظ الماضي، بلفظ ) الشرط األخل

 هذا هو المسموع. (؛ بلفظ الماضي؛ ألنَّ ُكنْ )

 َخَقْد : أن تكون بين متالزمين، وهذا معنى قول ابن مالك: )خالشرط الثاين

( يعني: ما ُتزاد يف البداية وَّل ُتزاد يف النهاية؛ وإنَّما ُتزاد بين ُتَزاُد َكاَن ف   َحْشوٍ 

 متالزَمْين.

 المبتدأ والخرب. :من أمثلة المت ٌَمْين 

( يجوز محمٌد كان كريمٌ ( بينهما فتقول: )كانيد )( ثم تزِ محمٌد كريمٌ فتقول: )

 لك أن تقول ذلك:
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 (: مبتدأ.محمٌد فـ ) 

 (: خرب المبتدأ.كريمٌ و)

 ( لفٌظ زائد، والزائد ليس له محل من اإلعراب.كانو)

 (؟كانفإن قلَت: أََّل يجوز يف مثل هذا المثال أن ُأعِمل )

أردَت أن ُتعِملها تقول: ( إذا محمٌد كان كريًمافنقول: نعم، يجوز فتقول: )

 ( فهذا جائز.محمٌد كان كريًما)

وإذا أردَت أن ُتهملها ونجعلها لفًظا زائًدا َّل محل له من اإلعراب تقول: 

 (زمحمٌد كان كريمٌ )

 الفعل والفاعل. :خمن أمثلة المت ٌَمْين 

 (:َ َهَب كان محمٌد ( ثم تقول: )َ َهب محمدفتقول: )

 (: فعٌل.َ َهبفـ )

 (: فاعٌل.محمٌد و)

 (: لفٌظ زائٌد َّل محل له من اإلعراب.كانو)

 ؟(00:49:57@)مدا لة:....... 

 (.َ َهب كان محمدَّل، بينهما ) الشيخ:

لم يوَجد ( يعنون: أبناء ُأم البنين )لو يوجد كان مثلهمقول العرب: ) خمن  لك:

 ( يعني: لم ُيوَجد مثلهم:كان مثلهم

 (: فعٌل مضارع.ُيوَجدفـ )

 : نائب الفاعل.(مثلهمو)
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 (.لم ُيوَجد كان مثلهم( بينهما فقال: )كانثم ِزيَدت )

 الصلة والموصول. خمن أمثلة المت ٌمين أيًضا:طيب... 

 .(00:50:36@)مدا لة:....... 

ر. الشيخ:  ما ُيتصوَّ

 الصلة والموصول، اَّلسم الموصول وِصلته. :خمن أمثلة المت ٌَمْين قلنا 

( فالصلة ُتالزم الموصول، فَلَك أن َتِزيد بينهما هجاء ال ي أكرمتُ فتقول: )

 (.جاء ال ي كان أكرمُته( فتقول: )كان)

 الصفة والموصوف. خمن أمثلة المت ٌَمْين:

(، جاء رجٌل كان كريمٌ ( فتقول: )كان(، ثم َتِزيد )جاء رجٌل كريمٌ فتقول: )

 (.جاء رجٌل كان كريًماوَلَك هنا أن ُتعِملها فتقول: )

مررٌت برجٍل كان ( تقول: )كان(، فِزْدَت )مررُت برجٍل كريمٍ : )فإن قلَت 

 (.مررُت برجٍل كان كريًما(، فإن أعَمْلتها قلَت: )كريمٍ 

 والشاعر يقول:

 َْ دد  َخَجَبدد
 اْلَجنَّددة  اْلُعْلَيددا الَّت 

ددَرف  ُِ  ف دد  

 

 َلُهددددْم ُهنَدددداَك ب َسددددْعٍ  َكدددداَن َمْشددددُكور   

ب َسْعٍ  ينهما، ولو أعملها َلزاد فيقول: )( بكان(، ثم زاد )بسعٍ  مشكورٍ أي: ) 

 (.َكاَن َمْشُكوًرا

 الجار والمجرور. :خمن أمثلة المت ٌَمْين 

َُ بلى سيارةٍ فتقول: ) َُ بلى كان سيارةٍ ( أو )جئ  (، وقال الشاعر:جئ

 َسدددددَراُة َبن ددددد  َأب ددددد  َبْكدددددرٍ َتَسددددداَمى

 

ددددددَراب    َمة  اْلع   َبَلددددددى َكدددددداَن اْلُمَسددددددوَّ

َمة  َبَلى اْلُمَس )   ومة، )وَّ َمة  (: الخيل المسَّ َبَلى ( فقال: )كان( ثم زاد )َبَلى اْلُمَسوَّ



 

 
e 

g h 

f  250 
 شرح ألفية ابن مالك

َمة  اْلع َراب     (.َكاَن اْلُمَسوَّ

 إالَّ أنَّ الزيادة بين الجار خالمجرخر فيه   ف:

( كان لهم زائد بين 00:52:54@)فبعضهم طرد القاعدة فيها فأجازه، 

 المتالزَمْين.

]أخضح ابط بين الجار والمجرور، كـ )ابن هشام( يف وبعضهم َمنَعه لقوة الرت

 .المسالك[

 )ما( يف أسلوب التعجب والفعل بعدها. :خمن أمثلة المت ٌَمْين

(؛ ما ما أجمل خجهك!( و)ما أكَثَر مالك!( و)ما أحَكَم ٌيًدا!يف قولك: )

ب متالزمان؛ فَلَك أن َتِزيد  ما قول: )( بينهما فتكان)والفعل بعدها يف صيغة التعجُّ

 (.ما كان أحَكَم ٌيًد!( و)ما كان أكثر مالك!( و)كان أجمل خجهك!

مَ قول ابن مالك: ) خمن  لك: ْلَم َمْن َتَقدَّ
َما ( فقال: )كان( ثم زاد )َما َأَصحَّ ب 

مَ  ْلَم َمْن َتَقدَّ
 (.َكاَن َأَصحَّ ب 

 .(00:53:51@)مدا لة:....... 

( َّل ُتزاد إَّلَّ بلفظ الُمضي كان)؛ ألنَّ نعم، الغرض الدَّللة على الُمِضي الشيخ:

(، الكرم( بـ )محمد( هذا مجرد اإلخبار عن )محمٌد كريمٌ للدَّللة على الُمضي، كـ )

فإذا أردت أن تربط هذا اإلخبار بالزمن الماضي؛ َلَك أن تزيدها لهذا الغرض 

(: هو 00:54:23@)( فقط تدل على الُمضي، وقال محمٌد كان كريمٌ فتقول: )

 (00:54:28@) ؛ ألنَّ الغرض من كل زائد هو الدَّللة على )المطابقةتأكيدلل

 والتأكيد.

( زيادهتا جاءت 00:54:40@)« زيادهتا مضطردة قياسية أم قليلة»فإن قلت: 
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يف اللغة كبعض الشواهد التي سمعناها قبل قليل؛ لكن الزيادة الكثيرة شواهدها 

 كثيرة أم قليلة؟

 (.ُتَزاُد َكاَن ف   َحْشوٍ َخَقْد ابن مالك يقول: )

 .(00:55:00@)....... طالب:

(، وإن كانت كان)( مع الفعل المضارع تدل على التقليل، زيادة قد) الشيخ:

ا إَّلَّ يف حالٍة واحدٍة: يف  واردة يف بعض الشواهد؛ فهي قليلة وَّل تطَّرد اطِّراًدا مستمرًّ

ب، وهذا السر يف اقتصار ابن مالك يف ب  أسلوب التعجُّ التمثيل على أسلوب التعجُّ

مَ بقوله: ) ْلَم َمْن َتَقدَّ
 ( فيه مطَّردة.كان(؛ ألنَّ زيادة )َما َكاَن َأَصحَّ ب 

( يف اللغة العربية تأيت كانطيب... هذه هي الخاصية األولى، وبذلك نعلم أنَّ )

 على ثالثة أنواع:

 .«ناقصة»تأيت 

 .«تامة»و 

 .«ٌالدة»و 

( هي: حذفها مع اسمها، وإبقاء الخرب: يجوز أن كان) خالخاصية الثانية لد

 :تحذفها وتحذف اسمها، وُتبِقي خربها فقط، ويف ذلك يقول ابن مالك 

ُفْوَنَها َخُيْبُقددددددددْوَن اْلَخَبددددددددر  َخَيْحدددددددد  

 

 َخَبْعدددددَد إ ْن َخَلدددددْو َكث ْيدددددَرًا َ ا اْ دددددَتَهرْ  

 ويطَّرد ذلك ويكُثر:( واسمها، وإبقاء الخرب، كانيقول: َوَرَد يف اللغة حْذف ) 

 ( الشرطية.إ نْ بعد ) 

 ( الشرطية.َلوْ وبعد ) 

تعاَلى إن راكًبا أخ ( )تعاَلى إن راكًبا أخ راجً  ( الشرطية كأن تقول: )إ نْ فـ )
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ََ راكًبا أخ سالًرا( يعني: )سالًرا  ََ (. )تعاَلى إْن ُكن (، وحذفَت كان( فحذْفَت )ُكن

 اسمها، وأبَقْيَت الخرب.

 وقال الشاعر:

ًبا ددْدًقا َخإ ْن َكدد    َقددْد ق يددَل َمددا ق يددَل إ ْن ص 

 

ددددْن َ ددددْ ٍء إ َ ا ق يددددَل    َفَمددددا اْبت ددددَ اُرَك م 

ًبايقول: )  ْدًقا َخإ ْن َك   ( يعني: )إن كان المُقول صدق( َقْد ق يَل َما ق يَل إ ْن ص 

 ( واسمها، وأبَقى الخرب.كانفَحَذَف )

ْس َخَلْو َ اَتًما م  »ويف الحديث  يدٍ اْلَتم  التمس خلو كان الُملَتَمُس يعني: )« ْن َحد 

 (. اتًما

 ُّ به حماًرا( يعني: )التن  بدابٍَّة خلو حماًراوتقول: )
 (.خلو كان المأت 

 وقال الشاعر:

 ال يدددأَمن الددددهر  خ ب دددٍ  خلدددو ملًكدددا

 

 جنددوده ضدداق بنهددا السددهل خالجبددل 

هَر  خ ب ٍ  خلو كان الباِ  ملكً يعني: )   .(اال يأَمن الدَّ

 وقالت الشاعرة:

ٍف   ال تقددددددددربنَّ الدددددددددهر آل مطددددددددرِّ

 

 إن ظالًمددددددددا أبددددددددًدا خإن مظلوًمددددددددا 

( يعني: )َّل تقربنَّهم إْن كنت ظالًما أو مظلوًما( إْن ظالًما ال تقربنَّهم أبًدا)  

 (.َبْعَد إ ْن َخَلوْ )( واسمها، وقلنا: هذا مطَّرد َّل يكُثر كان)فَحَذَف 

 «.لمرء مقتوٌل بما ُقت ل، إن كيًفا فكيٌف ا»ومن أقوال العرب قولهم: 

ا فشرٌّ »وُيقال:  ل، إن  يًرا فخيٌر، خإن  رًّ
يعني: إنسان  «المرُء مجزيٌّ بما بم 

 عمله خيًرا فجزاؤه خيٌر، وهكذا.

 الشرطيتْين. (َبْعَد إ ْن َخَلوْ ( )كان)فهذه الخاصية مطَّردة يف 
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ا الخاصية الثالثة الت  َ َكَرها ابن مال حْذُفها وحدها، وإبقاء  )كان( فهو:ك لد خأمَّ

 :اسمها وخرب، ويف ذلك يقول 

ْيُض َمددا َبنَْهددا اْرُتك ددْب   َخَبْعددَد َأْن َتْعددو 

 

ا َفددددداْقَتر ْب   ََ َبدددددرًّ دددددا َأْنددددد ْثدددددل  َأمَّ
 َكم 

( اسمها 00:59:34@)فيجوز أن ُتحَذف وحدها ويبَقى اسمها وقت  

 رية.( المصدَبْعَد َأنْ وخربها باطِّراٍد بعد )

ََ مجتهًداأن تقول: ) مثال  لك: سُأكرمك ألَْن ( والمعنى: )سُأكرمك أن ُكن

سُأكر ُمك ( هذه مصدرية مسبوقة بـ )َّلم الجر( التعليلية، )َأن؛ فـ )(كنَ مجتهًدا

ََ مجتهًدا  (.ألَْن كن

( يجوز أن تحذف قبلهما حرف الجر بافرتاض كما سيأيت يف باب أنَّ ( و)أنْ و)

سُأكرمك ( أو )سُأكرمك َأْن كنَ مجتهًدا)لهذا َلَك أن تقول: ؛ ف]حرخف الجر[

 (.ألَْن كنَ مجتهًدا

( وجاءت بعدها َأنْ ( هذه )سُأكرمك ألَْن كنَ مجتهًداطيب... فإذا قلَت: )

ض كان)(؛ َلَك أن تحِذف َأْن كنَ مجتهًدا)كان واسمها وخرب( ) ( وحدها، وتعوِّ

ْيُض َما َبنَْها اْرُتك ْب )، يقول: (َما)، تضع مكاهنا (َماعنها ) ( تحذفها َخَبْعَد َأْن َتْعو 

 (.َما)وتجعل مكاهنا 

( كان(، إذا حذفنا )كان(، حذفنا )كان)( احذف سُأكرمك ألَْن كنَ)طيب... 

ََ سيبقى اسمها كأنَّ المتكلِّم وحده ) (، كان(، طب هذه ضمير متصالًّ بـ )ُكن

الضمير المتصل إلى ضميٍر منفصل  (؛ َوَجَب أن نقلب هذاكانفعندما ُحِذفْت )

 (.أنَ( )01:01:44@( المتكلِّم )01:01:43@)( أنَلكي يقوم؛ فقلبناه لـ )

ضنا عنها بـ )كان)و  (:سُأكرمك َأْن ما أنَ مجتهد)(؛ فصارت الجملة َما( عوَّ

 ( ساكنة.نون(: هذه )أنْ )
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ا اإلدغام، ( هذا إدغام؛ فيجب هنما(:...... والنون الساكنة جاء بعدها )ماو) 

ا أنَ مجتهًداحتى يف اللغة يجب اإلدغام هنا، فتقول: )  (.سُأكرمك َأمَّ

 ومثل ذلك البيت المشهور قول الشاعر:

ََ َ ا َنَفدددددرٍ  دددددا َأْنددددد  َأَبدددددا ُ َراَ دددددَة َأمَّ

 

ددددُبعُ   َ  َلددددْم َتددددأُكُلُهُم الضَّ  َفددددإ نَّ َقددددْوم 

فاعلم أنَّ قومي لم  (؛َ ا َنَفرٍ يقول: يا أبا ُخراشة إن قومك كثيرين، ُكنت ) 

ُبعُ ُيضعفهم الفقر والجوع ) ُبعُ ( شبَّه الجوع بـ )َلْم َتأُكُلُهُم الضَّ  (.الضَّ

ََ َ ا َنَفرٍ ) :خالشاهد يف قوله ا َأْن ََ َ ا ( واألصل: )َأَبا ُ َراَ َة َأمَّ َأَبا ُ َراَ َة َأْن ُكنْ

؟! )َنَفرٍ 
ّ

ل علي ََ َ ا َنَفرٍ ( ستتفضَّ (؛ فانقلب الضمير المتصل كان) ( ثم َحَذَف َأْن ُكنْ

ضنا عن )أنَإلى ضمير منفصل، ) ََ َ ا( فصارت )ما( بـ )كان( وعوَّ ا َأْن (: هذا َأمَّ

 الخرب منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الستة.

 (: مضاٌف إليه.َنَفرٍ )

 فهذا مطَّرد وجائز يف مثل هذا األسلوب.

ْثل  مثال ابن مالك: ) خمن  لك: ا َفاْقَتر ْب َكم  ََ َبرًّ ا َأْن اقترب أْن ( األصل: )َأمَّ

ا ََ برًّ ا( يعني: )كن ََ برًّ ض بـ )كان( ثم َحَذف )اقترب ألَْن كن ( فانقلب َما( وعوَّ

االضمير المتصل إلى ضمير منفصل؛ فصارت الجملة ) ا أنَ برًّ (، اقترب أمَّ

رها فتقول: )اقترب) مها وَلك أن تؤخِّ ااقتر( َلَك أن ُتقدِّ ا أنَ برًّ ََ ( أو )ب أمَّ ا َأْن َأمَّ

ا َفاْقَتر ْب   (، هذه الخاصية الثالثة.َبرًّ

: جواز َحْذف )نوهنا(، َلَك أن -وهي األخيرة-( كان) الخاصية الرابعة لد

 تحِذف )نوهنا(، ويف ذلك يقول ابن مالك:

مْ  ٍع ل َكدددددداَن ُمنَْجددددددز  ددددددْن ُمَضددددددار   َخم 

 

مْ  ُتُحددَ ُف ُنددْوٌن َخْهددَو َحددْ ٌف َمددا   اْلُتددز 

  :فـ )نون( )كان( جيوز أن ُتحَذف بشروط 



 

 
e 

g h 

f  255 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

( نكون( أو )تكون( أو )يكونأن يكون بلفِظ المضارع، يعني: ) الشرط األخل:

 (.ُكنْ (، أو األمر )كان( كل ذلك أفعاٌل مضارعة؛ َّل بلفظ الماضي )أكونأو )

ون أن يكون مجزوًما بالسكون، أن يكون مجزوًما أي: َّل يك الشرط الثاين:

مرفوًعا أو منصوًبا، أن يكون مجزوًما بالسكون، ما تكون عالمة الجزم حْذف 

( يف األفعال الخمسة، َّل؛ َّل بد تكونين( أو )يكونان( أو )يكونونحرف الِعلَّة يف )

 أن تكون عالمة الجزم السكون.

 .(01:05:59@)....... طالب:

ٍذ جواًزا أن تحِذف يعني: الذي ليس من األفعال الخمسة؛ فَلَك حينئ الشيخ:

لم يُك محمٌد ( أو )لم يكن محمٌد بخيً  النون، وأن ُتثبَِت النون، فَلَك أن تقول: )

 (.بخيً  

، وَلَك يف اللغة أن تقول: [20مريم:] (ۀ ہ ہ): خمن  لك قول اهلل 

 (.خلم أُكن ب يًّا)

، [70النمل:] (ھ ھ ے ے ۓ ۓ)ويف القرآن العظيم قال سبحانه: 

؛ نفس [127النحل:] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)ٍة أخرى: وقال يف آي

 اآلية؛ لكن:

 .(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)قال: « سورة النحل»يف 

 .(ھ ھ ے ے ۓ ۓ)قال: « النمل»ويف 

 من حيث الجواز النحوي: َلَك أن تحذفها وَلَك أن تثبتها.

 هناك َفْرق، فإثباهتا وحْذفها لها أغراض: خمن حيث الب ِة:
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  .ربما ِضيق الوقت 

  ه؛ فيحذف )النون( للدَّللة على شدة الدَّللة على شدة غم اإلنسان وهمِّ

 الغم والهم.

 ُتدافع عن نفسها يف غم وهم. ؛[20مريم:] (ۀ ہ ہ)

ال تكن : َّل تكن مستعجاًل، تقول: )(ڃ ڃ)يف َوْضع مستعجل  -مثاًل -أو 

(؛ لكن َلَك أن تحذف إذا أردَت الدَّللة على ال تكون مستعجً  ( أو )مستعجً  

 تعجال أكثر.اَّلس

ثم إهنم اختلفوا يف حذف هذه )النون( بالشرَطْين السابقين إذا تالها ساكن، إذا 

 (:لم يكن الرجل بخيً  (، كأن تقول: )أنجاء بعدها ساكن، إذا جاء بعدها )

 (: فـ )النون( ساكنة للجزم.لم يكن الرجل)

 ( تبدأ بساكن.ال(: هذه الـ )الرُجل)

لم ا َحْذف )النون( حينئٍذ، وأوجبوا أن تقول: )فـ )سيبويه( والجمهور منعو

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)(، و يكن الرجُل بخيً  
 .[1البينة:]

وأجاز بعض البصريين كـ )يونس بن حبيب( الحذف هنا لورود شواهد ليست 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) قليل، ومن ذلك: قراءة لآلية السابقة

 .(چ

 ومن ذلك: قول الشاعر:

 ن هاجددددهلددددم يددددك الحددددق سددددوْ أ

 

ددددددَرر  ددددددى بالسَّ  رسددددددُم داٍر قددددددد َتَعفَّ
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 وكقول الشاعر اآلخر عندما رأى المرآة فَوَجَد وجهه ليس جمياًل، فقال:

 فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم …فإن لم تك المرآة أبدت وسامة 

وهبا َجَعل النحويون  «الخصالص الت  تختصُّ بها )كان(»هذا ما يتعلَّق بـ 

 ن كان هناك من سؤال؟( ُأمَّ الباب، إكان)

وقبل ذلك: هناك كثيرون يطلبون أن نأيت ببعض الفوائد يف أول الدرس أو يف 

آخر الدرس، ونحرص على ذلك، فوائد كثيرة وأذكار كثيرة؛ لكن الوقت قد 

رون يف الدرس كما تقول  يضايقنا يف أوقاٍت كثيرة، وهو ُيضايقنا دائًما؛ ألننا متأخِّ

د وأن ُنقارب، اتفضل!إدارة الجامع؛ لكن نحاو  ل أن ُنسدِّ

 ؟(01:10:06@)....... سؤال:

 يف اللغة عموًما، نعم! -يعني–هو  الشيخ:

 ؟(01:10:12@)....... سؤال:

 ؟«النُّقصان»طبًعا يف خالف، أنا أهملته عْمًدا، ما معنى  الشيخ:

ما شرحته قبل قليل، وهو: أنَّ  فالمشهور بند المتأ رين يف معنى النُّقصان:

هذه األفعال إذا كانت ناقصة َّل تكتفي بمرفوعها؛ بل يبقى معناها ناقًصا حتى يأيت 

 المرفوع والمنصوب.

 التي يتم معناها بالمرفوع. خالتامة ه :

 هذا قول أكثر المتأخرين.

خبعضهم كجمهور البصريين قال: إنَّ المراد بالتمام خالنُّقصان من حيث معناها 

 يف األصل:
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 ة كاألفعال التامة: تدلُّ على أمرين:كبقية األفعال تدلُّ على:فإذا كانت تام 

 .الحدث 

 خالزمان. 

 تبني هذه األفعال على الحدث والزمان:

 (.الُمض (، وعلى الزمان وهو )ال هاب(: تدلُّ على الحدث وهو )َ َهبفـ )

ا هذه األفعال   فتدلُّ على مجرد الزمن من الدَّللة على ]َكان َخَأَ َواُتَها[أمَّ

 ُنقصاهنا عند البصريين. «النُّقصان»َحَدث، هذا 

 (.محمد( لـ )الكرم( ما المعنى هنا؟ إثبات )كان محمٌد كريًماوتقول: )

( محمد( لـ )الكرم( أنَّ )الُمض (؟ فقط دَّللة على )كان(، إًذا ما فائدة )كانو)

ر (؛ فهي ليس لها َحَدث؛ وإنَّما فقط معنى، هذا قول جمهوالزمن الماض يف )

 البصريين، نعم!

 ؟(01:11:45@)....... سؤال:

(؛ إًذا فتسألني إيَّاه بعد الدرس، 01:12:07@)هذا السؤال خاص  الشيخ:

 اتفضل!

 ؟(01:12:14@)....... سؤال:

 ( الزائدة كغيرها من الزوائد َّل محل لها من اإلعراب.كان) الشيخ:

 ؟(01:12:22@)....... سؤال:

(: لفٌظ زائد كان( تقول: )محمٌد كان كريمٌ قول: )( مثاًل عندما تكان) الشيخ:

 َّل محل له من اإلعراب.



 

 
e 

g h 

f  259 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

( الماضية، على الصورة؛ لكن من حيث اإلعراب كانهو آٍت على صورة )

، فليس فعٌل -حقيقةً -( فعٌل ماٍض 01:12:43@)ليس له محل من اإلعراب، 

 م!(، نعالُمض ( و )المبال ة( الزائد للدَّللة على )01:12:49@ماٍض )

 ؟(01:12:56@)....... سؤال:

 قبل الدرس يكون يف األخير حتى ننتهي من األسئلة، نعم! الشيخ:

 ؟(01:13:03@)....... سؤال:

جاء ال ي ( ثم )جاء ال ي أكرمُتهُ بين الصلة والموصول أن تقول: ) الشيخ:

 (.كان أكرمُته

 (، وهكذا. نعم!جاء ال ي كان نجا( )جاء ال ي نجا)

 ؟(01:13:26@)....... سؤال:

طيب... َّل، هذا الموضوع أسهل، تتعلَّق بالدرس، هو  الشيخ:

(@01:13:32 .) 

 (ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ): طيب... قال 
 اتفضل مباركي! ؛(ڌ ڌ ڎ)؟ -يا إخوان-، َمن ُيعِرب [3النصر:]

 : حرف ناسخ.(ٱ) طالب:

 : حرف ناسخ ينصب اسمه ويرفع خربه أين اسمه؟(ٱ) الشيخ:

 .(01:14:03@)....... طالب:

 ، والخرب؟-جلَّ جالله-( اهلل( العائدة إلى )الهاء) الشيخ:

 .(01:14:08@)....... طالب:
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 نعم أحسنت. ،(ڃ ڃ)هذه جملة، جملة  الشيخ: 

ا )  منصوب أو يف محل نصب؟ (ٱ)( فهي: اسم الهاءأمَّ

 .(01:14:22@)....... طالب:

انبه، أعرب لي جملة يف محل نصب ألنه ضمير، أعرب لي يا الذي بج الشيخ:

 ! (ڃ ڃ)الخرب 

 .(01:14:31@)....... طالب:

ى: خرب  الشيخ:  لكن أعِرهبا بالتفصيل؟ ؛(ٱ)هذه الجملة تسمَّ

 .(01:14:45@)....... طالب:

 حرف أم فعل؟ (ک) الشيخ:

 .(01:14:46@)....... طالب:

 فعٌل ماٍض ناسخ. الشيخ:

 .(01:14:53@)....... طالب:

 وينصب خربه، أين اسمه؟ يرفع اسمه الشيخ:

 .(01:14:58@)....... طالب:

 ، والخرب؟-جلَّ جالله-( اهلل( يعود إلى )هوضميٌر مسترت تقديره ) الشيخ:

 .(ڃ) طالب:

(، اهلل تواٌب : )( إلى اهلل توبةيمكن أن تقول: يف نسبة ) ،(ڃ) الشيخ:

 فهذه جملة أصلية مكتوبة، مبتدأ وخرب مرفوعان.
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اٌب ى هذه الجملة فتقول: )( علإنَّ وُتدخل )  (.إنَّ اهلل توَّ

اًبا( على هذه الجملة فتقول: )كان)وُتدِخل   (.كان اهلل توَّ

، خكانوُتدخل ) اًبا( فتقول: )إنَّ  (.إنَّ اهلل كان توَّ

( 01:15:39@)وإن كان المعنى اإلجمالي واحد يف الجميع؛ إَّلَّ أنَّ المعاين 

 تختلف لكثرة صرايف اللغة العربية.

 إ ْ َواًنا»يف الحديث المشهور و
 
َباَد اهلل ( الناقصة، أين كان)، هذه «َخُكوُنوا ب 

 إ ْ َواًنا»اسمها وأين خربها يا عيسى؟ 
 
َباَد اهلل  .«ُكوُنوا ب 

 .(01:16:04@)....... طالب:

« ُكوُنوا»( يف محل رفع، وخرب كان)اسمها: واو الجماعة؛ فهو: اسم  الشيخ:

 ماذا؟

 .«ًناإ ْ َوا» طالب:

 .«ُكوُنوا إ ْ َواًنا»، «إ ْ َواًنا»أحسنت! الخرب « ُكوُنوا إ ْ َواًنا» الشيخ:

 »طيب... و 
 
َباَد اهلل  إ ْ َواًنا»: هذا ُمنادى، «ب 

 
َباَد اهلل  أحسنت! «ُكوُنوا َيا ب 

 وقال المتنبِّي:

دددده  خهمددددوم  مددددن كدددداَن مربددددى بزم 

 

 َرخَض األَمدددداين َلددددم َيددددَزل َمْهددددُزخال  

ه وعزُمه يف األماين، يتمنَّى أنه يكون بطاًل، وعالًما، و..... هذا يبقى الذي همُّ  

 (01:16:43@والحياة )

ه  خهموم  َرخَض األَماين َلم َيَزل َمْهُزخال   من كاَن مربى بزم 

 (؟من كاَن مربىأين الفعل الناسخ؟ محمد! الفعل الناسخ )

 .(01:16:59@)....... طالب:
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 وخربها؟ ( أين اسمهاكان) الشيخ: 

 (.مربى: )اسمها طالب:

ه  خهموم(، والخرب؟ )مربىاسمها ) الشيخ: َرخَض  من كاَن مربى بزم 

 ؟(األَماين

 .(َرخَض األَماين) طالب:

 (.َلم َيَزل َمْهُزخالهناك فعٌل ناسٌخ آخر، )(، َرخَض األَماين) الشيخ:

 .(01:17:19@)....... طالب:

 (؟َيَزلسم )( أين اَّلسم والخرب؟ اَيَزل) الشيخ:

 .(01:17:24@)....... طالب:

 (؟َمْهُزخال(، و)هوضميٌر مسترت تقديره ) الشيخ:

 .(01:17:34@)....... طالب:

 ( الخرب، أحسنت!َمْهُزخالو) الشيخ:

 (:اهلل أكبرُ ) -يا إخوان-طيب... لو أردنا أن ُنعِرب 

 (: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.اهلل)

 المة رفعه الضمة.(: خرب مرفوع وعأكبرو)

ا ) ( لفظ الجاللة فهو: مرفوع، وكما ترون بضمة واحدة، لماذا امتنع اهللأمَّ

 (؟اهللالتنوين يف )

 .(01:17:59@)....... طالب:

 ألنَّ التنوين َّل ُيجامِع )ال(، هذا المضمون وواضح. الشيخ:
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 (!اهلل أكبرٌ ( ما نقول: )اهلل أكبرُ طيب... )

 وعالمة رفعه الضمة. (: خرب مرفوعاهلل أكبرُ )

 .(01:18:16@)....... طالب:

 نعم، ُمنَِع من التنوين؛ ألنه ممنوًعا من الصرف، لماذا؟ الشيخ:

 ( أحسنت!أفعلللَوْصفية، وصيغة )

ا قول المسلمين: )  وأمَّ
 
 (.سبحاَن اهلل

 .(01:18:31@)....... طالب:

 ( اسم أم فعل أم حرف؟سبحانَ فـ ) الشيخ:

 .(01:18:35@)....... طالب:

 (؟سبحاناسم، ما إعراب ) الشيخ:

 .(01:18:45@)....... طالب:

( ُيقال: ُأسبُِّح اهللَ تسبيًحا خسبحاًناهذا مفعول مطلق، والتقدير ) الشيخ:

بحان( مصدر لـ  -( يعني: )التسبيحخسبحاًنا -َتسبيًحا -ُيسبُِّح  -سبََّح ) والسُّ

هه( يعني: )ُأسبُِّح اهلل(. )اهللَ تسبيًحاُأسبِّح ( يعني: )ُسبحاَن اهلل(؛ فـ )سبََّح ) (: ُأنزِّ

ُه اهلل عن النقائص.  ُأنزِّ

 (: هذا مفعوٌل مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة.سبحانَ إًذا )

 (، ولفظ الجاللة: مضاٌف إليه مجرور.سبحان اهلل)

 (:سبحانكفإذا قلَت: )

 (: أيًضا مفعوٌل ُمطَلق.سبحانفـ )
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 (؟سبحانكو)الكاف( يف ) 

 .(01:19:34@)....... الب:ط

 مضاٌف إليه؛ لكن يف محل كسر. الشيخ:

 .(01:19:40@)مدا لة:....... 

ما  (01:19:49@)أيوة، لإلضافة؛ ألنَّ التنوين َّل ُيجامع اإلضافة؛  الشيخ:

 ( اإلضافة والتنوين.01:19:50@)تجتمع 

 .(01:19:52@)مدا لة:....... 

( هي سبحان اهلل، نعم يأيت، )مصدر، هذا هنا يكون اسم مصدر الشيخ:

 (.سبحاًنا( )01:20:02@)

ا الراكع فيقول: )  (:سبحان رب  العظيموأمَّ

 ( فهو مفعوٌل ُمطَلق.ُأسبُِّح اهللَ تسبيًحا( أيًضا مفعوٌل ُمطلق، يعني: )سبحانفـ )

 .مضاف طالب:

 مضاف. الشيخ:

 (:ياء المتكلِّم( و)رب( كلمتان: )رب (: مضاٌف إليه، و)رب و)

 (: مضاف إليه، وهو مضاف.ربفـ )

 (: مضاف إليه.ياء المتكلم)

 (: صفة نعت، لماذا؟سبحان رب  العظيم(. )العظيمو)

 .(01:20:37@)....... طالب:

 (؟ياء المتكلِّم( وَّلَّ )ربلـ ) الشيخ:
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 .لد )رب( طالب:

 (؟لك( وَّلَّ )ربللـ ) الشيخ:

 و)ياء(.  لد )رب( طالب:

 .-اللهجلَّ ج-للـ )رب(  الشيخ:

 ( ساكنة أم مفتوحة؟رب طيب... )ياء المتكلِّم( يف )

 .(01:20:52@)....... طالب:

 (.سبحان ربِّ العظيمإن كانت ساكنة ستقول: ) الشيخ:

 (.سبحان ربَ  العظيموإن كانت مفتوحة ستقول: )

والجواب: يصحُّ الوجهان، )ياء المتكلِّم( إذا جاء بعدها ساكن )يعني: كلمة 

ن، وَلَك أن َتفتح.مبدوءة بـ   )ال(: َلَك أن ُتسكِّ

 (.سبحان ربَ  األبلىومثل ذلك تماًما )

:سبحان رب  األبلى( و)سبحان رب  العظيمإَّلَّ أنَّ الَفْرق بين )  ( يف أنَّ

 ( مجرور بحركة ظاهرة.العظيم)

رة.األبلىو)  (: مجرور بحركة مقدَّ

 واهلل أعلم...

 بلى آله خأصحابه أجمعين.خصلَّى اهلل خسلَّم بلى نبينا محمد خ
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 الدرس السادس والعشرون
﷽ 

 

د َخَبَلى آل ه  خأصحابه  ْيَن خالص ة خالس م بلى نبينا ُمَحمَّ
لَّه َربِّ اْلَعاَلم 

اْلَحْمُد ل 

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة 

دس والعشرين من شهر ربيع األول، من سنة ثالثين وأربعمائة وألف اَّلثنين، السا

 .من هجرة الحبيب المصطفي 

يف هذا الجامع جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد اهلل 

عليه رحمة –وتوفيقه الدرس السادس والعشرين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-اهلل

ا يحبه ويرضاه، وأباءنا وأمهاتنا، ووَّلة أن يوفقنا لم ونسأل اهلل 

 أمورنا وعلمائنا، وأن يجعل عملنا يف رضاه وأن يتقبل منا إنه جواٌد كريم.

سيكون يف ناسخ من نواسخ اَّلبتداء  -إن شاء اهلل تعالى–درسنا يف هذه الليلة 

 وهو 

 باب ما وأخواتها
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د  َما َخالَ )أو كما يقول ابن مالك يف األلفية: 
َخالََت َخإ ْن اْلدُمَشبََّهات   َفْصٌل ف 

 (.ب َلدْيَس 

أخ يقولون األحرف المشبهة بليس، خبعضهم يسميها باب )ما خأ واتها(، 

 : يقول فيها ا مام ابن مالك 

َْ َمدا ُدْخَن إ نْ .158 َلد
 إ ْبَماَل َلْيَس ُأْبم 

 

ك دددددنْ   ٌُ ْيدددددٍب 
 َمدددددَع َبَقدددددا اْلنَّْفددددد  َخَتْرت 

 أْخ َظدْرٍف َكَمدا َخَسْبَق َحْرف  َجرَ .159 

 

ٌَ اْلُعَلَمدددددا  يًّدددددا َأَجدددددا
ََ َمْعن   ب ددددد  َأْنددددد

 َخَرْفددَع َمْعُطددْوٍف ب لك ددْن َأْخ ب َبددْل .160 

 

ْن َبْعد  َمنُْصْوٍب ب َمدا اْلدَزْم َحْيدُث َحدل   م 

 خَبْعددَد َمددا َخَلددْيَس َجددرَّ اْلَبددا اْلَخَبددرْ .161 

 

 َخبَعدددددْد ال خَنْفددددد  َكددددداَن َقدددددد يجدددددر 

َلدددْن َكَلدددْيَس اليف النَّ .162   ك دددَرات  أْبم 

 

 َخَقدددددددْد َتل ددددددد  اَلَت َخإ ْن َ ا الَعَمدددددددَ   

دْيٍن َبَمدْل .163  َوْ ح   َخَما ل  ََت ف   س 

 

ْفددع  َفَشددا َخاْلَعْكددُس َقددل   َخَحددْ ف   ي اْلرَّ

يف هذه الليلة، فمن  -إن شاء اهلل–نعم هذه أبيات هذا الباب التي سنشرحها  

 قبل أن نشرع فيها؟ يسمعنا إياها مرة أخرى

هذه األدوات األربع وهي )ما وَّل وإن وَّلت( هي أربعة أحرف قد تعمل عمل 

ليس، أي ترفع اسمها وتنصب خربها، فتقول: ما محمٌد بخياًل، )ما( هذه حرف 

 نفي، عامل عمل ليس.

 : اسمها مرفوٌع هبا.خمحمد

 : خربها منصوًبا هبا.بخيً  

خواهتا، هذه األحرف إذا عملت تكون عاملًة أي أهنا حينئٍذ تعمل مثل كان وأ

مثل عمل كان وأخواهتا، وهذا هو عمل النوع األول من النواسخ، كما شرحنا يف 

الدرس الماضي، النوع األول من النواسخ الداخلة على الجملة اَّلسمية هي ما 

ترفع المبتدأ اسًما لها، وتنصب الخرب خربًا لها، وهذا النوع من النواسخ يشمل 
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 الثة أشياء يشمل كان وأخواهتا.ث 

ويشمل  -إن شاء اهلل–وهذه شرحناها، ويشمل )ما( وأخواهتا، ونشرحها اآلن 

كاد وأخواهتا أفعال المقاربة، فهذه الثالثة كلها تعمل عماًل واحًدا وهو رفع المبتدأ 

 اسًما لها، ونصب الخرب خربًا لها.

ألحرف تعمل مثل عمل كان، فإن قلت، إن كان األمر كما تقول، وهو أن هذه ا

فلماذا خفها ابن مالك والنحويون يف باٍب مستقل، لماذا لم يدخلها يف باب كان، 

ويجعلوهنا من أخوات كان، وأخوات كان يذكرون )أصبح وأمسى...( ثم يذكرون 

 هذه األحرف منها وينتهي األمر.

ذه ألن هذه أحرف أما كان وأخواهتا فأفعال، وهناك فرق آخر وهو أن ه

األحرف َّل تعمل بإطالق بل تعمل بشروٍط وبخالف بين العرب أنفسهم، فبعض 

 يف الشرح. -إن شاء اهلل–العرب يعملوها، وبعض العرب َّل يعملها كما سيأيت 

فإن قلت: لماذا قال النحويون وابن مالك )ما وَّل وَّلت، وإن المشبهات 

 بليس( لماذا ما شبهوها بكان أو من باب.

أيًضا ألن هذه األحرف تشبه ليس من وجهين من حيث  :الجواب بن  لك

العمل ومن حيث المعنى وهو النفي، أما شبهها بكان، فن وجٍه واحد وهو العمل 

 فلهذا كانت أشبه بليس، فلهذا قال المشبهات بليس.

ألن العرب الذين يعملوها إنما أعملوها تشبيًها لها بليس، وحماًل لها على 

 يقول: ، ر يف أبيات ابن مالك ليس، نبدأ اآلن بالنظ

َُْْْ َُْإب ََْْلَعِمَ اااَوَْتااامَْطَو ْإبَعَمااامَلْل اااَُ
ْ

َََْا  اااامْاْلتَّْرااااَِْوََُ َُُِاااا  َْ ِ اااا َْْ َْتاااا
تكلم يف هذا البيت على إعمال ما، )ما( حرف نفي، معروف ومشهور يف اللغة، ْ

في، تقول: ما ذهب زيٌد وما نجح خالٌد، وتقول: ما محمٌد مهمل، فــ)ما( حرف ن
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إًذا هو حرف والحروف ما القاعدة يف إعمالها، أن تعمل أم أن ُتهمل، أن تكون عالة 

 أم تكون هاملة ليس لها عمل؟ ما القاعدة يف إعمال الحروف.

الحروف القاعدة العامة يف الحروف، إذا كانت مختصة باألسماء أو باألفعال 

همل، هذه القاعدة ذكرناها فإهنا تعمل، وإذا كانت غير مختصة فالقياس فيها أهنا تُ 

يا إخوان يف أول الكالم على األلفية، يف أقسام الكلمة َّلسٍم وفعٍل وحرف، على 

 : قول ابن مالك 

َواُهَما اْلَحْرُف َكَهْل َخف   َخَلمْ   س 

وقلنا هناك لماذا مثلوا بثالثة أمثلة، هبل ويف ولم، لكي يقول لك إن الحروف 

خل على األسماء وعلى األفعال، مثل هل اَّلستفهامية، ثالثة أنواع، فمنها نوٌع يد

فتدخل على الفعل تقول: هل نجح محمد؟ هل سافر أبوك، وتدخل على اَّلسم، 

تقول: هل محمٌد مسافر، ونسميه حرًفا غير مختص أي َّل يختص باألسماء أو َّل 

يختص باألفعال، والقياس فيه يف هذا النوع أنه َّل يعمل، فلهذا من حروف 

 تفهام، هل والهمزة َّل تعمل شيًئا، ألهنا غير مختصة.اَّلس

الحروف المختصة بالدخول على األسماء، حروف َّل تدخل إَّل  خالنوع الثاين:

على األسماء َّل تدخل على األفعال، كحروف الجر، ومثَّل لها هناك بــ يف، ولهذا 

تص وجدنا حروف الجر عاملة، عاملة الجر، واألصل يف هذه الحروف التي تخ

 باألسماء بأهنا تعمل الجر.

الحروف المختصة بالدخول على األفعال، حروف الجزم:  خالنوع الثالث:

)لم ولما( وحروف النصب: )فلن، كي، وأن( والقياس يف هذه الحروف المختصة 

 أن تعمل فحروف الجر عاملة، حروف الجزم عاملة، وحروف النصب عاملة.

ا أهنا َّل تعمل، فقد َّل تعمل، ألهنا َّل أما الحروف الغير مختصة فاألصل فيه
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تدخل على نوٍع معين، من األفعال تدخل على الماضي قد ذهب، وتدخل على  

 المضارع قد َّل يذهبن ولذلك َّل تعمل.

َّل تعمل؛ ألهنا تدخل على األسماء مثل إن خالًدا لقائم، وتدخل  الم االبتداء:

ولو طبقنا هذا القياس وهذا األصل على األفعال مثل خالًدا ليقوم، ولهذا َّل تعمل، 

على ما النافية، فالقياس فيها أن تعمل أم َّل تعمل؟ القياس فيها أهنا َّل تعمل، ألهنا 

غير مختصة، قد تدخل على األفعال، مثل: ما ذهب محمد، وتدخل على األسماء 

 مثل: ما محمٌد ذاهب، وقد أبقاها أكثر العرب على هذا األصل، ومنهم بنو تميم.

قية قبائل العرب والحجازين، أكثر العرب سوى الحجازيين يبقون هذا وب

الحرف على أصله يعني يكون عندهم حرًفا مهماًل، تبقى الجملة بعده على ما 

كانت عليه قبل دخوله، فإذا قلت محمد ناجح، فهذا مبتدأ وخرب، ثم أدخل )ما؟( 

 مهمل.عند جمهور العرب ستقول: ما محمٌد ناجٌح، )ما(: حرف نفي 

 ومحمٌد ناجٌح: خربٌ ومبتدأ مرفوعان.

أما الحجازيون فهم الذين أعملوا ما عمل ليس، فيرفعون هبا اَّلسم وينصبون 

هبا الخرب، يقولون: ما محمٌد ناجًحا، وبلغتهم نزل القرآن العظيم، و)ما( الحجازية 

 (فما هذا بشرا): -تعالى-إنما عملت يف القرآن يف موضعين، يف قوله 
 .[31:يوسف]

فما هذا ) ، وقولهم:[2المجادلة:] (ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ)ويف قوله: 

 ؛ ما نافية حجازية عاملة، هذا حرف نايف لكنه عامل.[31يوسف:] (بشرا

 اسم ما الحجازية يف محل رفع. ه ا:

 خرب ما منصوب وعالمة نصبه الفتحة. خبشًرا:
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 .(ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ)وقوله: 

 يقولون ما حجازية يعني عاملة.نافية عاملة حجازية، وهم يختصرون و ما:

هن هذا اسم من أي األسماء؟ ضمير، والضمائر مبنية، هن: اسم ما  ما هن:

 الحجازية يف محل رفع.

أمهات: خرب ما الحجازية منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع  :أمهاتهم

 مؤنث سالم، وهو مضاف، وهم: مضاٌف إليه يف محل جر.

 (.14:28@) طالب:

نفي مبني على السكون َّل محل له من األعراب وهو عامل  حرف الشيخ:

 كباقي حروف الجر.

(؛ الشاهد: أبناله متكتفون أباهم حنقو الصدخر خماهم أخالدهاوقال الشاعر: )

 وما هم أوَّلَدها، قال أوَّلد بالنصب.

والحجازيون الذين يعملون ما عمل ليس، يعملوهنا بشروط َّل بإطالق، وهذه 

 ن مالك يف البيت السابق، يف قوله: الشروط ذكرها اب

ك نْ  ٌُ ْيٍب 
 َما ُدْخَن إ ْن َمَع َبَقا اْلنَّْف  َخَتْرت 

فالشرط األول: أَّل يأيت بعدها إن الزائدة، فتقول: ما إن محمٌد بخياًل، ثم أدخل 

)ما( للنفي، ما محمد بخياًل، ثم تدخل إن، هنا إن زائدة للتوكيد، حرف زائد 

تقول إذا أردت التوكيد، ما إن محمٌد بخيٌل، لكن إذا أدخلت إن للتوكيد، فيجوز أن 

 بعد ما فإن ما حينئٍذ يبطل عملها عند الحجازيين، وهي عند التميمين مبطلة أصاًل.

بن  ِدانة ما يعني إذا دخلت )إن( َّل تعمل باتفاق، ومن ذلك قول الشاعر: )

نتم ذهب، األصل أنتم (؛ يقول: ما إن أصريف خلكن أنتم الخزفال إن أنتم  هب خ
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ذهٌب مبتدأ وخرب، ثم أدخل )ما( للنفي فقال: ما أنتم ذهًبا، ثم زاد إن فقال: ما إن  

 أنتم ذهٌب.

بُّنَا ُجْبٌن خلكن، منايانا خدخلة آ رينا() خيقول اآل ر: 
؛ يقول: طبنا فما إْن ط 

ي يقول: ما جبٌن عالجنا ليس الجبن، بل هو القتال، ومنايا الناس، طبنا جبٌن ثم ينف

طبنا جبنًا ثم زاد إن فأبطل عملها، فقال ما إن طبنا جبٌن، هذا الشرط األول وذكره 

 ابن مالك يف قوله: )دون إن(.

أَّل يزول نفيها بإَّل، يقولون: أَّل ُيبطل نفيها بإَّل، أَّل ُينقض  خالشرط الثاين:

 رسوٌل، ما أصل نفيها بإَّل، وذلك إذا أويتَّ بإَّل مع خربها كأن تقول: ما محمٌد إَّل

 هذه الكلمة يا إخوان، محمٌد رسوٌل، مبتدأ وخرب.

نمثل بمحمد كريم، محمد كريم مبتدأ وخرب، ثم أدخل النفي، تقول: ما محمٌد 

كريًما، إذا قلت محمٌد كريٌم تثبت أم تنفي الكرم لمحمد؟ تثبت، أدخل )ما( ما 

ن، ما محمٌد إَّل كريٌم تثبت محمد كريًما تنفي أم تثبت؟ تنفي انتبه، أدخل مع )ما( إ

 أم تنفي؟ تثبت، كيف تثبت مع إن ما للنفي؟ 

ألن )إن( تنقض ما يف )ما( هذا معنى قوله: )َّل ينقض نفيها بإَّل( ألن ما للنفي، 

وإَّل تنقض هذا النفي وتزيل معنى النفي وتجعل هذا المعنى معنى الحصر، تريد 

 رم.أن تحصر ما محمد إَّل كريم، حصرت محمد يف الك

؛ اآلن هنا [144آل بمران:] (ڄ ڄ ڄ ڃ) -تعالى-وعلى ذلك قوله 

ينفي الرسالة عنه أم يثبت الرسالة؟ يثبت الرسالة مع أهنا مسبوقة بـــ )ما(، لكن )ما( 

 هذا حرف نفي وإَّل تنقض هذا النفي وتجعل المعنى ما وإَّل الحصر.

 محمٌد: مبتدأ. ؟(ڄ ڄ ڄ ڃ)ما إعراب 

 : خربه.خرسوٌل 
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 حرف نفٍي مهمل. :)خما(

 أداة حصر، أو قصر الذي تشاء. )خإال(:

 النحويون يقولون أداة حصر، والبالغيون يقولون أداة قصر، والمعنى واحد.

 ويكون اَّلستثناء الملغاة، اَّلستثناء الملغاة هو الحصر هو أسلوب الحصر.

، [15يس:] (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)أيًضا:  -تعالى-ومن ذلك قوله 

: أنتم بشٌر ثم نفى ما أنتم بشًرا، ثم نقض النفي بإَّل، -واهلل أعلم–األصل يف اللغة 

؛ [9األحقاف:] (ڱ ڱ ں ں ڻ)ما أنتم إَّل بشٌر، فأثبت البشرية لهم، وقال: 

، لو قلت يف آية يوسف ما هذا إَّل بشًرا ثم [24المؤمنون:] (ہ ہ ہ ہ)ويقول: 

 قال آخر ما هذا إَّل بشٌر وجب أن يلغي ويبطل )ما(.

(، يريد مع بقاء النفي، ثم َمَع َبَقا اْلنَّْف ن ابن مالك هذا الشرط يف قوله: )وبيَّ 

ل الهمزة، والهمزة يجوز أن تسهل، تقول: ) ( يعني أَّل ينقض هذا َمَع َبَقا اْلنَّْف سهَّ

 النفي ويبقى بإَّل.

إلعمال ما الحجازية: أَّل يتقدم خربها على اسمها، يعني أن  خالشرط الثالث:

ها أوًَّل ويأيت خربها بعد ذلك يعني أن تلزم الجملة األصل، واألصل يف يأيت اسم

المبتدأ وما كان أصله المبتدأ أن يتقدم واألصل يف الخرب أن يتأخر كما قال ابن 

 مالك: واألصل يف األخبار أن تؤخرا.

كقولك: ما محمٌد بخياًل، لكن لو قدمت الخرب، فقلت: ما بخيٌل محمد، 

وما إعراب ما بخيٌل محمد؟ هذا شرحناه يف باب اَّلبتداء،  لوجب أن هتمل )ما(

)ما( حرف نفي، و)بخيٌل محمد( بخيل: خرب مقدم، ومحمد: مبتدأ مؤخر، ويجوز 

 ( مكان الخرب.22:28إعراب آخر، أن نجعل بخيل مبتدأ ومحمد: )
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ك نْ وبيَّن ابن مالك هذا الشرط يف قوله: )  ٌُ ْيٍب 
أن تبقى ( ُزكِن أي التزم به، َخَتْرت 

 الجملة على ترتيبها األصلي، تقديم المبتدأ وتأخير الخرب.

بعد أن ذكرنا أن الحجازيين يعملون عمل ليس بثالثة شروط، يمكن أن نقول: 

وهذه الشروط الثالثة تعود إلى شرٍط واحد، وهذا الشرط الواحد يعود إلى طبيعة 

 عمل )ما الحجازية(.

؟ تعمل باألصالة أم بالتشبيه، تعمل فعمل ما الحجازية عمٌل قوي أم ضعيف

بالتشبيه أي عملها ضعيف، فرع مشبهة بليس، فاألصل ليس، وهي فرع والقاعدة 

تقول: إن الفرع َّلبد أن ينحط عن درجة األصل، فاألصل يعمل، على كل حال 

 (.23:38تقدم الخرب أو تأخر جيز فيه أو لم )

َّل يعمل هذا العمل إَّل إذا أما هذا الفرع الضعيف إنما عمل بالتشبيه فإنه 

جاءت األمور على ما يرام، ما يف أي مشكلة يف الجملة، يعني إذا جاءت الجملة 

 على أصلها األول األصيل مبتدأ وخرب، وانتهينا، تعمل حينئٍذ.

لكن لو حذفت الجملة أين المشكلة؟ أي تغيير لهذا األصل فإن عمله يبطل 

ملة ُيبطل عملها، لو قدمت الخرب وأخرت عملها ضعيف، فأي تغيير يف ترتيب الج

المبتدأ يبطل العمل، لو أتيت بإَّل يبطل العمل لو أتيت )إن( األصل أهنا ما تزاد، إًذا 

فكلها ترجع إلى شرط واحد وهي أن تأيت الجملة بعدها على أصلها دون تغيير، 

ٌل ضعيٌف، فإن كان هناك تغيير يف تقديم أوتأخير أو زيادة، فإن عملها يبطل ألن عم

 هذا ما يتعلق بإعمال )ما( عمل ليس.

 :ثم يقول ابن مالك بعد ذلك 

 َخَسدددْبَق َحدددْرف  َجدددَر أْخ َظدددْرٍف َكَمدددا

 

ٌَ اْلُعَلَمدددددا  يًّدددددا َأَجدددددا
ََ َمْعن   ب ددددد  َأْنددددد

بعد أن ذكر وذكرنا تبًعا له قبل ذلك، أن )ما( تعمل إذا جاءت الجملة على  
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أخير، نص يف هذا البيت على أن معمول الخرب ترتيبها األصلي من دون تقديٍم أوت

 إن كان شبه جملة، فيجوز أن يتقدم، ويأيت بعد )ما(.

وهذه المسألة ليست غريبة، ألننا شرحناها بالتفصيل يف الدرس الماضي، فإذا 

 : هذا الخرب.راكًبا: هذا اَّلسم، محمٌد : نافية، ماقلت: )ما محمٌد راكًبا(، 

يارة، ما محمٌد راكًبا سيارًة؛ مفعول به، ما الواقع ما محمٌد راكًبا، ماذا؟ س

عليها؟ وقع عليها الركوب، أين الركوب؟ الركوب يف قولنا راكًبا إًذا ما الذي نصب 

 سيارًة؟ ما الذي نصب المفعول به سيارًة؟ راكًبا ألنه اسم فاعل.

يقول وراكًبا هنا ما إعرابه؟ خرب ما، راكًبا خرب ما، وسيارًة مفعوٌل للخرب، 

معموٌل للخرب، ألن الناصب فاعل، والمنصوب مفعول، الناصب عامل 

والمنصوب معمول، هذا معمول الخرب، معمول الخرب إن كان شبه جملة أي جاًرا 

ومجروًرا أو ظرًفا، فيجوز أن يتقدم ويأيت بعد )ما( كأن تقول: )ما محمٌد راكًبا على 

 راكًبا( ويبقى العمل. السيارة( فلك أن تقول: )ما على السيارة محمدٌ 

أو تقول: )ما محمٌد راكًبا فوق السيارة( ظرف لك أن تقدمه فتقول: ما فوق 

السيارة محمد راكًبا، فإن كان معمول الخرب غير ذلك كمفعول به، كـــ محمد ركب 

سيارة، فهل يجوز أن يلي معمول الخرب الناسخ؟ معمول الخرب هل يجوز أن يلي 

 الناسخ؟ نعم.

 (.27:58@) طالب:

من أين لك هذه المعلومات؟! نعم أحسنت، أنت تريد أن تقول هذا  الشيخ:

الكالم شرحناه يف الدرس الماضي ما الجديد فيه؟ أقول َّل جديد فيه، نفس 

المسألة المذكورة يف الدرس الماضي، وهي الكالم على معمول الخرب، هل يأيت 

 بعد الناسخ أم َّل؟
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مل معمول الخرب إَّل إذا ظرًفا أتى أو حرف جر، : وَّل يلي العاكقول ابن مالك 

 الخالف والمسألة شرحناها الذي يقال هناك هو الذي يقال هنا.

فيقال إذا كان معمول الخرب شبه جملة يجوز أن يلي الناسخ، وإن لم يكن شبه 

جملة فال يجوز، هذا مذهب الجمهور، لكن لك أن تقول لماذا أعاده ابن مالك 

 قلنا إن الحكم عام، يف كل العوامل ليس خاًصا بكان، نعم.اآلن؟ ونحن هناك 

ألنه ذكر يف البيت السابق وترتيب ُذكر، نص على أن تبقى الجملة على ترتيبها، 

فقد يتوهم أن الرتتيب يشمل حتى معمول الخرب، فقال لك َّل معمول الخرب، فقال 

يجب أن يتقدم،  لك َّل، معمول الخرب يدخل يف الحكم السابق، وإن كان شبه جملة

 وإن لم يكن فال يجوز أن يتقدم، وهذا عند الجمهور.

 (.أجاٌ العلمافإن قلت لماذا قال ابن مالك ي هناية البيت: )

 َخَسدددْبَق َحدددْرف  َجدددَر أْخ َظدددْرٍف َكَمدددا

 

ٌَ اْلُعَلَمدددددا  يًّدددددا َأَجدددددا
ََ َمْعن   ب ددددد  َأْنددددد

و العلماء؟ العرب العرب أم العلماء؟ العلماء، ونحن نتبع يف اللغة العرب أ 

 فلماذا قال العلماء؟ َّل ما قال الرواة قال العلماء.

كذا قال شراح األلفية، قال شراح األلفية: إن تقديم المعمول هنا وهو شبه 

جملة لكن لم يرد سماًعا وإنما قاسه النحويون قياًسا فلهذا قال: أجاز العلماء ما 

 قال أجاز العرب.

متأخر، ابن مالك ليس متقدم كسيبويه والمربد ومع ذلك ابن مالك، طبًعا هو 

ابن مالك يف القرن السابع، ذكر بيًتا عن العرب فيه تقديم المعمول وهو شبه جملة، 

؛ بأهبة حزم ل  خإن كنَ آمنس فما كل حين َمْن ُتوال  ُمواليا(وهو قول الشاعر: )

كل حين، ليس يقول ما إن توالي موالًيا كل حين، يقول: ليس من توالي موالًيا 

 بمعنى َّل، َّل بمعنى ليس.
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ما من توالي هذا اَّلسم موالًيا هذا الخرب، كل حين هذا ظرف، ثم قدم الظرف 

 فقال: فما كل حيٍن من توالي موالًيا، على كل حال يبقى السماع يف ذلك قلياًل جًدا.

قول يقول: ما محمد راكًبا على السيارة، ثم ما على السيار محمد راكًبا، أو أن ت

 مثاًل: ما محمد جالًسا يف البيت، ما يف البيت محمًدا جالًسا.

 ثم يقول ابن مالك  ::وال زال الكالم موصوًلا على ما سبق  

 َخَرْفدددددَع َمْعُطدددددْوٍف ب لك دددددْن َأْخ ب َبدددددْل 

 

ْن َبْعد  َمنُْصْوٍب ب َمدا اْلدَزْم َحْيدُث َحدل   م 

اسمها وتنصب خربها، لو يقولك إذا جاءت ما الحجازية هذه، فإهنا ترفع  

عطفت على هذا الخرب المنصوب، فقلت مثاًل ما محمٌد أكاًل وشارًبا، ما محمٌد 

قاعًدا وَّل جالًسا، تريد أن تعطف، تعطف بالواو تعطف بــــ ثم، تعطف بالفاء، ما 

محمد مسافًرا فحاًجا، تعطف بحروف العطف، فما حكم المعطوف على خرب ما، 

هذا المنصوب الخرب، فيقول: إذا كان العطف بـــ )بل( أو ما حكم المعطوف على 

بــ )لكن( فيجب يف المعطوف الرفع، فتقول: ما محمٌد آكاًل بل شارٌب وَّل يجوز 

 ( وتقول: ما زيٌد شاعًرا لكن كاتٌب.33:39)

وإذا عطفت ما سوى ذلك من حروف العطف كالواو والفاء، لك أن تعطف 

النصب هو المختار، فتقول ما محمٌد كاتًبا بالنصب، ولك أن تعطف بالرفع و

 وشاعًرا أو تقول: ما محمٌد كاتًبا وشاعٌر.

وتقول: ما زيٌد مسافًرا فحاًجا، وما زيٌد مسافًرا فحاٌج، فإن قلت... عرفنا 

الحكم اآلن، إذا كان العطف بـــ )بل( أو بــ )لكن( يجب يف المعطوف الرفع، فإن 

 لمعطوف الرفع والنصب.كان العطف يف غيرهما جاز يف ا

 لماذا كان الحكم هكذا؟  :السؤال

 يعود إلى المعنى. الجواب:
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 (.34:55@) طالب: 

ولو نصبنا، ما محمٌد كاتًبا بل قارًئا ما المشكلة؟ بـــ )بل( و بــ )لكن(  الشيخ:

تعكس، نعم، بـــ )بل( وبــ )لكن( تثبت لما بعدهما عكس ما لقبلهما، هذا بل 

الها دائًما، فإذا كان ما قبلهما مثبًتا فإهنا تثبت لما بعدهما النفي، ولكن هذا استعم

 وإذا كان ما قبلهما منفًيا فإهنما يثبتان لما بعدهما اإلثبات، هذا )بل( و)لكن(.

فإذا قلت: ما محمٌد كاتًبا بل شاعٌر، فقولك: ما محمٌد كاتًبا نفي أو إثبات؟ 

قلت بل كاتًبا لكان المعنى وأنت َّل  نفي، بل كاتٌب نفي أو إثبات؟ إثبات، فلو

 تريده، ما محمٌد كاتًبا بل ما محمٌد شاعًرا.

وأنت َّل تريد النفي بل تريد عدم النفي اإلثبات، فلهذا َّل يجوز حينئٍذ أن 

تعطف باللفظ، واإلعراب حينئٍذ )ما محمٌد كاتًبا بل شاعٌر( تقول بل عطف الجملة 

هو شاعٌر هو شاعٌر مبتدأ وخرب والجملة على جملة، إًذا ما بعدها جملة، بل 

معطوفة على الجملة السابقة، وكذلك لو قلت: ما محمٌد بخياًل لكن كريٌم، أي 

 لكن هو كريٌم.

لكن لو عطفت باألحرف األخرى، لم يقع هذا اإلشكال، ألن األحرف 

 األخرى ُتشِرك أي تجعل لما بعدها مثل ما لقبلها، تجعل الحكم واحد.

حمٌد كاتًبا وشاعًرا، أي تنفى اَّلثنين عنهما، َّل هو كاتب وَّل هو فتقولك ما م

شاعر، ما محمٌد كاتًبا وشاعًرا، ولك أن تقول: َّل محمًدا كاتًبا وَّل شاعًرا تأيت هبذا 

 أو هذا.

فإذا نصبت وهو المختار تقول ما محمد كاتًبا وشاعًرا، فيكون العطف حينئٍذ  

شاعًرا، ولك أن ترفع جائز، فتقول: ما من عطف المفردات، عطفت كاتًبا على 

محمد كاتًبا وشاعٌر، أو ما محمٌد كاتًبا وَّل شاعٌر، فإذا رفعت كان خرًبا للمبتدأ 
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 المحذوف ويكون العطف من عطف جملة على جملة.

 (.38:37@) طالب:

نعم تقصد مع بل ولكن؟ نعم ألن بل ولكن تنقض ما قبلها، بل ولكن  الشيخ:

فإن كان نفًيا نقض وأثبت لما بعدهما اإلثبات، وإن كان ما  ينقضان ما قبلهما،

 قبلهما مثبًتا نقض هذا اإلثبات، وأثبت لما بعدهما النفي.

 (.39:25@) طالب:

إذا رفعت فهو خرب لمبتدأ محذوف، صارت جملة اسمية مبتدأ وخرب،  الشيخ:

ا وشاعًرا، ما وهذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة، هو كاتٌب وإذا نصبت كاتبً 

محمٌد كاتًبا وشاعًرا، عطف مفردات، عطفت شاعًرا على كاتًبا، والعطف قد يكون 

عطف مفردات، وقد يكون عطف جمل، قلنا إذا عطفت بغير بل ولكن، لك 

 النصب وهو المختار، ولك الرفع.

 (.40:10@) طالب:

مٌد كاتًبا ما محمٌد كاتًبا وهو شاعٌر يمكن أن تصرح بذلك، تقول ما مح الشيخ:

وهو شاعٌر، نعم جملة، وهو شاعر، فإن صرحت صار مبتدأ وخرب، لكن إن حذفته 

هو، ما محمٌد كاتًبا وشاعٌر هو إن جعلتها جملة ما هناك وقفة لكن يف الكتابة ما 

 تظهر، هناك وقفة، ما محمٌد كاتًبا، وشاعٌر أي وهو شاعٌر.

محمٌد كاتًبا وشاعًرا وإن صار من عطف المفردات فالكالم على الوصف ما 

 أي ما هو كاتب وما هو شاعر.

إذا رفعت نعم، يكون المعنى على اإلثبات، وإذا نصبت يكون المعنى على 

 النفي، ثم يقول بعد ذلك: 

 خَبْعدددَد َمدددا َخَلدددْيَس َجدددرَّ اْلَبدددا اْلَخَبدددرْ 

 

 َخبَعدددددْد ال خَنْفددددد  َكددددداَن َقدددددد يجدددددر 
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( الخرب بالباء، يذكر يف هذا َكاَن َقد يجر خَنْف أي بعد ما وليس جر الباء الخرب، ) 

البيت أن الباء يجوز أن تدخل على الخرب، األصل يف الخرب أَّل تدخل عليه الباء، 

تقول محمد كريٌم تقول محمد بكريم، تقول محمٌد كريم، وتقول كان محمٌد كريًما 

  الخبر يف حالتين:تقول كن محمٌد بكريم، لكن يجوز أن تدخل الباء على 

أن دخولها يكون جائًزا بإطالق باطراد بقياس، وذلك إذا كان  :الحالة األخلى

الخرب بعد ما وبعد ليس، فلك أن تدخل الباء على الخرب ولك أَّل تدخل الباء على 

 الخرب، فتقول: ليس محمٌد كريًما وليس محمد بكريٍم.

ڌ )يم: وتقول: ما محمٌد كريًما وتقول: ما محمٌد بكريٍم، ويف القرآن العظ

 ؛ ولو قلت يف الكالم: أليس اهلل كافًيا عبده لصح.[36الزمر:] (ڌ ڎ ڎڈ

، ولو قلت يف الكالم ما ربك [46فصلَ:] (جح مح جخ حخ)وقال: 

، ولو [37الزمر:] (ں ں ڻ ڻ ڻ)ظالًما للعبيد صح، ويف القرآن: 

 قلت يف الكالم أليس اهلل عزيًزا صح.

قلت يف الكالم، ؛ ولو [83هود:] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)ويف القرآن: 

 وما هي من الظالمين بعيًدا صح.

إًذا فدخول الباء على الخرب بعد ما وبعد ليس جائٌز باطراد، إن أدخلتها فيكون 

معناها التوكيد على القياس بأن كل األحرف الزائدة فائدهتا والغاية منها التوكيد، 

 وإن لم تدخلها فإنك لم ُتِرد هذا التوكيد.

قال ابن مالك وأنت تبعته أيًضا يقول: الباء تدخل على  فإن قال قائل لماذا

الخرب بعد ما وليس، ولم تقل إن الباء تدخل على خرب ما وخرب ليس، ما قال؟ وما 

قلنا؟ إن الباء تدخل على خرب ليس وخرب ما، لو قلنا ذلك لكان صحيًحا لكن قال 
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 واقًعا بعد ما وبعد ابن مالك وقلت أيًضا: إن الباء تدخل على الخرب إذا كان الخرب

 ليس.

 (.45:05@) طالب:

ألن المراد بـــ )ما(العاملة والهاملة، الـــ ما الحجازية والتميمية، سواء  الشيخ:

كانت )ما( عاملة أم هاملة، فإن الباء يجوز أن تدخل يف الخرب حينئٍذ حتى على قول 

ٌم يجوز عندهم أن التميمين وأكثر العرب الذين يهملون ما فيقولون: ما محمٌد قائ

 يقولوا ما محمٌد بقائٍم.

متى يكون  ،خالحالة الثانية لد ول الباء بلى الخبر أن يكون د ولها قليً  

دخولها قلياًل إذا كان الخرب بعد َّل النافية وبعد كان المنفية، بعد كان المنفية كأن 

ثر، يجوز لك تقول: ما كان محمٌد بخياًل، هذا الكثير، ويجوز لك على القليل َّل تك

على القليل أن تقول أحياًنا ما كان محمٌد ببخيٍل، قليل ما تكثر منه لو أكثرت منه 

لكان خطًأ لكن لو قلته أحياًنا أو الشاعر مثاًل قاله يف قصيدة أو قصيدتين من ديوانه، 

أو إن كان ألََّف كتاًبا مثاًل من ثالثين صفحة، وذكر هذا اَّلستعمال مرة أو مرتين، َّل 

 ول هذا خطأ، نقول هذا قليل وجائز على قلة.نق

لكن لو أن شاعًرا استعمل هذا األسلوب يف قصيدته ثالثة أربع مرات أو كتاب 

يف خمسين صفحة، واستعمل هذا األسلوب عشرين مرة، هذا خطأ، ألن هذا إنما 

ان يجوز على قلة، دخول الباء على الخرب قليٌل إذا كان الخرب بعد )َّل( النافية، أو ك

 المنفية، هنا.

خإْن أما الحالة األولى فهذه جائزة على اإلطالق، ومن ذلك قول الشاعر: )

م إْ  أجشُع القوُم أْبَجُل( ي إلى الزاد  لْم أُكْن بأبَجل ه  ت األيد  ؛ يقول إذا جلسنا ُمدَّ

على الطعام َّل تكون أول من يمد يده على الطعام، فإن هذه عادة الجشعين، 
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الذي يتعجل، وإن مدت األيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم،  الجشع هو العجل 

وهذه من صفات الكرماء، ما يكون من أول من يتقدم أو أول من يأكل، وإن كان 

 بعض العامة يقولون يف أكل الجمال يقوم أول الرجال، لكن هذا كالم الشاعر.

ال: لم أكن الشاهد يف قوله: لم أكن بأعجلهم، ولو أتى بالكالم على الكثير، لق

أعجلهم، فأدخل الباء على الخرب ألنه مسبوق بكون منفي، وأكن مسبوقة بــ )لم(، 

وقلنا إذا كان الخرب مسبوق بـــ )َّل( النافية، كأن تقول َّل مهمٌل ناجح، َّل مهمٌل 

 ناجًحا، سيأيت الكالم على إعمال )َّل( عمل ليس بعد قليل.

لو أخر البيت يف األخير، لكان لكن سبق هذه المسألة ألهنا مرتبطة هنا، و

أوضح، كأن تقول: َّل مهمٌل ناجًحا يعني ليس مهمل ناجًحا، فال نافية، ومهمل 

اسمها مرفوع وناجًحا خربها منصوب لك أن تدخل الباء هنا بقلة فتقول: ما مهمٌل 

 بناجح، هذا شعٌر قليل، َّل مهمٌل بناجٍح.

يًعا يَ ومن ذلك قول الشاعر: ) ْوَم الَ ُ خ َ َفاَبٍة ب ُمْ ٍن فتيً  َبْن َسَواد  َفُكْن ل   َ ف 

ب   يقول للنبي  ◙(؛ البيت طبًعا لسواد بن قارب الصحابي ْبن  َقار 

( ، ٍيًعا َيْوَم الَ ُ خ َ َفاَبٍة ب ُمْ ن
(؛ الشاهد قوله: َّل ذو َفُكْن ل   َ ف 

 ا.شفاعٍة بمغٍن ولو أتى به على الكثير لكان يقول: َّل ذو شفاعة مغنيً 

 نافية عاملة عمل ليس ذو اسمها مرفوعة وعالمة رفعها الواو. ال:

 خربها منصوب وعالمة نصبه الفتحة. خم نًيا:

َواَك ب ُمْ ٍن فتي ً َبْن َسَواد  ما إعراب فتياًل؟ )
يًعا َيْوَم الَ ُ خ َ َفاَبٍة س 

َفُكْن ل   َ ف 

ب   مسة، مفعول به؟ َّل، هذا (؛ حاولوا، مفعول لكن أي مفعول المفاعيل خْبن  َقار 

مفعول مغٍن الغناء واقع على الفتيل؟ هذا مفعول به المفعول به هو الذي وقع عليه 

 الفعل، الغناء لم يقع على الفتيل، ليس مفعوًَّل به.
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 تمييز؟ تمييز من أين؟ مغٍن؟ َّل.

 (.51:49@) طالب:

بمغٍن  هو مفعوٌل مطلق، واألصل: فكن لي شفيًعا يوم َّل ذو شفاعةٍ  الشيخ:

إغناء فتيٍل، ثم حذفنا إغناء وأقمنا فتياًل مقامه، يسمونه هذا النائب نائب المصدر، 

ينوب عن المصدر، فينتج عن المفعول المطلق أشياء، والغرض والفائدة من 

 المفعول المطلق هنا بيان العدد أو الكمية.

وقع بعد إًذا فالخالصة أن الباء تدخل باطراد وجواز المطلق على الخرب إذا 

)ما( وبعد ليس، بل إننا نقول إن دخول الباء بعد )ما( النافية هو األكثر وروًدا يف 

ہ )القرآن العظيم، أما عدم دخوله فلم يقع يف القرآن إَّل يف موضعين كما ذكرنا، 

، وما [2المجادلة:] (ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ)، [24المؤمنون:] (ہ ہ ہ

الباء على الخرب، كالشواهد التي  سوى ذلك مع أن )ما( يف القرآن حجازية، دخلت

 ذكرنا قبل قليل.

وغيرها كثير، ومع ذلك فدخولها وعدم دخولها جائٌز باطراد، فإن سأل طالب 

 وقال، إذا قلنا اآلن إذا أدخلنا الباء، ليس محمٌد بشاعٍر كيف نعرب؟

 : هذا فعل ناسخ من أخوات كان يرفع وينصب خربه.ليس

 مة رفعه الضمة.: اسم ليس مرفوع وعالخمحمٌد  

: الباء حرف جر زائد، مبني على السكون َّل محل له من اإلعراب، بشابرٍ 

: لكن ما إعرابه؟ فاعل أو مفعول به؟ تعربه فتقول: شاعٍر: خرب ليس، هو خ ابرٍ 

خرب ليس، خرب ليس مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ منصوٌب لكن هنا منصوب 

اًل، مجرور لفًظا بالباء الزائدة، لفًظا أم محاًل؟ محاًل، خرب ليس منصوٌب مح

للقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك أن الحروف الزوائد حروف الجر الزوائد، َّل تغير 
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 اإلعراب، حروف الجر الزوائد َّل تغير اإلعراب وإنما تغير اللفظ، هذه قاعدة. 

يعني لو قلت ما جاءين أحد، أو نجح أحٌد، ما جاء أحٌد، ما نافية، وجاء فعل 

وأحٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ثم تقول: ما جاء من أحٍد، ما ماٍض، 

 إعراب أحٍد؟ فاعل، لكن هنا مرفوٌع محاًل مجرور لفًظا بمن الزائدة.

ما يتغير اإلعراب، ولو قلنا: هل طالٌب يف المدرسة، هل: حرف استفهام عامل 

هذه جملة اسمية أو هامل؟ هامل َّل يؤثر يف اإلعراب، إًذا طالٌب يف المدرسة، 

مبتدأ وخرب، طالٌب: مبتدأ، ويف المدرسة: خرب، ثم تقول: هل من طالٍب يف 

 المدرسة؟ ما إعراب طالب؟ مبتدأ مرفوع محاًل مجرور لفًظا بمن الزائدة.

وهكذا يف بقية األوجه، فحروف الجر تؤثر يف اللفظ وَّل تؤثر يف اإلعراب 

ليس، منصوب محاًل مجرور لفًظا يف فلهذا نقول: ليس محمٌد بشاعٍر شاعٍر خرب 

 الباء الزائدة.

 كما مثلنا قبل قليل، هل من طالٍب يف القاعة؟ 

 (.56:45@) طالب:

 على اسم كان، اسم كان واسم إن: َّل تدخل. الشيخ:

 (.57:02@) طالب:

الحرف الزائد هو ما كانت دخوله كخروجه، والحرف األصلي هو  الشيخ:

ل المعنى، نكمل هذه المعلومة فنقول، فإن عرفنا أن الذي َّل ُيحذف إن حذفته بط

الخرب المجرور الباء: بشاعٍر: هذا خرب ليس منصوب محاًل، مجرور لفًظا إًذا له 

محل وله لفظ، ما حكم المعطوف عليه؟ لو قلت ما محمٌد بشاعٍر وكاتب، عطفت 

وز كاتب على شاعر، هل تعطف بالنصب على المحل أم تعطف بالجر اللفظ أم يج

 الوجهان؟ يجوز الوجهان.
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هنا يجوز لك الوجهان، إذا كان للكلمة محٌل ولفظ جاز أن تتبع على المحل 

 أو تتبع على اللفظ.

 (.58:09@) طالب:

 نعم هذا إعراب صحيح، نعم. الشيخ:

 (.58:24@) طالب:

 فهمت سؤالك لكن سأجيبك بعد الصالة ألن اإلجابة طويلة. الشيخ:

الخرب المجرور بالباء جاز لك أن تعطف على المحل  فإذا عطفنا على يقول:

 فتنصب ولك أن تعطف على اللفظ.

 ثم يقول ابن مالك  : 

َلددددددْن َكَلددددددْيَس ال  يف النَّك ددددددَرات  أْبم 

 

 َخَقدددددددْد َتل ددددددد  اَلَت َخإ ْن َ ا الَعَمدددددددَ   

دددْيٍن َبَمدددْل   دددَوْ ح   َخَمدددا ل ددد ََت ف ددد  س 

 

ْفددع  َفَشددا َخاْلعَ    ْكددُس َقددلَخَحددْ ف   ي اْلرَّ

يف هذين البيتين، ذكر الكالم على إعمال َّل النافية وَّلت النافية، وإن النافية،  

إعمال ليس، إعمالها كــــ ليس، فجمع الكالم على هذه األحرف الثالثة يف بيتين، 

وهذه األحرف الثالثة كلها نافية، َّل يثبت لها هذا العمل وَّل تدخل يف باٍب إَّل إذا 

النافية ألهنا قد تقع يف اللغة غير نافية، قد تقع ناهية، َّل تلعب، َّل  كانت نافية، َّل

 هتمل، هذه ناهية َّل تدخل يف اللفظ هنا.

وإنما تدخل يف الباب إذا كانت نافية، إذا كانت نافية داخلة على الفعل أم 

داخلة على اَّلسم، إذا كانت نافيًة داخلًة على اَّلسم، على جملة اسمية، وَّل تأيت 

نافية بمعنى ليس وإن الهمزة مكسورة، والنون ساكنة إن، إن تأيت يف اللغة نافية إَّل 

كأن تقول إن محمٌد قائًما، يعني ليس محمٌد قائًما، وكأن تقول إن محمٌد قائًما، أي 

 ليس محمٌد قائًما.
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وكأن تقول: إن أنت إَّل نذر، أي ما أنت إَّل نذير، وهذه التي نريدها اآلن، وقد  

لغة غير نافية، قد تأيت يف اللغة شرطية، إن تجتهد تنجح، ما تدخل قد تأيت تأيت يف ال

يف اللغة زائدة، كما ذكرنا يف الكالم على ما، ما إن محمٌد قائٌم، َّل تدخل وإنما 

 المراد بــ )َّل وَّلت وإن( هنا إن كن نافيات.

ل فإذا كن نافيات فما حكم إعمالها عمل ليس؟ الجواب عن ذلك: أهنا قد تعم

عمل ليس بشروط )ما(، قد تعمل عمل ليس فتنصب اسمها وترفع خربها بشروط 

)ما( بالشروط المذكورة مع ما، يعني أن تكون الجملة على ترتيبها األصلي من 

 دون تقديم أو تأخير، وأَّل تزيد إَّل يف الخرب.

 ثم نذكرها تفصياًل نبدأ بــ )َّل(.

فهم يف )ما(، يعني أن الحجازيين، أما َّل النافية فالعرب فيها مختلفون اختال

هم الذين يعملوهنا عمل ليس بالشروط المذكورة، فيقولون: َّل مهمٌل ناجًحا، وَّل 

 ظالٌم محبوًبا، ويقولون: َّل محمٌد قائًما، وَّلمهمل ناجًحا، يعني ليس.

فهؤَّلء الحجازيون الذين يعملون عمل ليس بشروط ما الحجازية، وأما بقية 

ها على قياسها، فتجعلها حرًفا هاماًل فتبقى الجملة اَّلسمية بعدها العرب فإهنا هتمل

مبتدأ مرفوًعا وخرًبا مرفوًعا فيقولون: َّل محمٌد قائٌم، َّل المهمل ناجٌح، َّل مهمٌل 

ناجٌح، فـــ َّل حرف نفي مهمل، ومحمد قائم مبتدأ وخرب، َّل مهمٌل ناجٌح مهمٌل 

 ناجٌح مبتدأ وخرب.

لكالم على ما، والخالف بينهما يف أمٍر واحد، وهو أن إًذا فالكالم على مثل ا

أكثر النحويين يشرتطون إلعمالها عند الحجازيين عمل ليس، أن تعمل يف 

 النكرات، أن يكون اسمها نكرة وخربها نكرة، وهذا قول ابن مالك: 
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َلْن َكَلْيَس ال  يف النَّك َرات  أْبم 

همٌل ناجًحا، وَّل ظالًما محبوًبا، فقال َّل تعمل عمل ليس يف النكرات، مثل َّل م

فإن كان اسمها معرفة، فإهنا عندهم هتمل َّل تعمل، فتقول: َّل محمٌد قائٌم، َّل 

المهمل ناجٌح عند جمهور النحويين، وقال بعض النحويين: بل إعمالها عند 

 الحجازيين يكون يف النكرات وهو األكثر ويكون يف المعارف.

 َّل المهمل ناجًحا. فتقول: َّل مهمٌل ناجًحا وتقول

تعز ف    ء بلى األرض باقًيا، خال خٌر قال الشاعر: ) الشواهد بلى  لك:

(؛ يقول َّل شيٌء باقًيا، َّل شيٌء باقًيا، َّل عمل عمل ليس، شيٌء مما قضى اهلل خاقًيا

(، َّل خال خٌر مما قضى اهلل خاقًيااسمها مرفوع، باقًيا خربها منصوب، ثم قال: )

 زٌر اسمها مرفوع، واقًيا: خربها منصوب.عمل عمل ليس، و

ْصنًا باْلكَماة  وقال اآلخر: 
ََ ح  ْل يَر َ ا  ٍل، َفُبوِّ َِ ٌب 

)نَصْرُتَك إ ْ  اَل َصاح 

يَر َ ا  ٍل( َِ ٌب  ينًا(؛ الشاهد قوله: )إ ْ  اَل َصاح 
؛ نصرتك حين خذلك َحص 

 الصحاب، كل الصحاب خذلوك إَّل أنا نصرتك، َّل صاحب غير خاذٍل.

 ، يقول:◙قول: ليس صاحٌب ِير، قم نأت  إلى بيَ الناب ة الجعدي ي

َْ سواَد القلب  ال أنا باِيس، سواها خال يف حبِّها مترا ًيا)  (؛ يقول: َّل أنا باغًيا.خحلَّ

 : نافية.ال

 : اسمها.خأنا

 : خربها.خباًِيا

وهنا عملت أم أهملت؟ عملت، قال عملت بالنصب، واسمها أنا معرفة أم 

؟ معرفة ضمير، الضمائر أعرف المعارف، وهذا حجة من قال: )إن( َّل تعمل نكرة
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 عند الحجازيين يف المعارف ويف النكرات. 

فإن قلنا إن مهمٌل ناجح، وإن قلنا ناجٌح المهمل، يعني ليس ناجًحا المهمل، 

إن ناجٌح المهمل، أي قدمنا الخرب وأخرنا المبتدأ فتعمل أو َّل تعمل؟ َّل تعمل ألن 

ل َّل يكون إَّل حيث تكون الجملة على ترتيبها األصلي، ولو قلت: إن المهمل العم

 إَّل راتًبا، أو إن المهمل إَّل راتٌب، هنا يجب أن هتمل فتقول: إن المهمل إَّل راتٌب.

ويف القرآن العظيم: إن أنت إَّل نذيٌر أنت نذيٌر مبتدأ وخرب، وإن حرف نفي 

 مهمل، وإَّل: أداة حصر أو قصر.

اآلن، إن النافية، إن النافية أكثر النحويين على إهمالها، أهنا َّل  ى إند لنا بل

تعمل، وأجاز بعض النحويين إعمالها عمل ليس بشروط ما الحجازية، الشروط 

واحدة، فعند جمهور النحويين يجب أن تقول: إن محمٌد قائٌم، أي ليس محمٌد 

 قائًما.

 : مبتدأ وخرب.لمخمحمد قا: نفي مهمل، إنإن محمٌد قائم،  تقول:

وعند بعض النحويين يجيز لك أن تقول: إن محمٌد قائًما فتعملها عمل ليس، 

 ويحتجون بأدلة على إعمالها، مع إقرارهم بأن إعمالها قليل، لكنه جائز.

جمهور النحويين َّل يعملوهنا ويجعلون هذه الشواهد اآلتية مما َّل يقاس 

يد بن المسيب: إن الذين تدعون من عليه، فمن الشواهد على إعمال إن قراءة سع

 ببادٌ أمثالكم، وقرأ يف الجمهور: إن الذين تدعون من دون اهلل  بباًدادون اهلل 

أمثالكم، وهذه ما فيها إشكال، لكن قراءة سعيد: إن الذين تدعون من دون اهلل 

 : خربا منصوب.خبباًدا: اسمها، خال ينهذه ما النافية،  إن:أمثالكم، بباًدا 

)إن أحٌد خيًرا من أحٍد إَّل بالعافية( أي ما أحد  لك قول بعض العرب:خمن  

خيًرا من أحد إَّل بالعافية، يقول: إن أحٌد خيًرا من أحٍد إَّل بالعافية، فإن نافية وقد 
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اعملها أو أهملها؟ أهملها وهذا قوله، أما نحن فنقول: إن أحٌد خيًرا من أحٍد إَّل 

 بالتقوى.

( ن هو مستولًيا بلى أحٍد إال بلى أضعف المجانينإومن ذلك قول الشاعر: )

 فأعملها فقال: إن هو مستولًيا.

إن المرء ميًتا النقضاء حياته خلكن بأن يب ى ومن ذلك أيًضا قول الشاعر: )

(، يقول: ما المرء يموت من انقضاء حياته ولكن الموت الحقيقي بليه فيخ ل

 المؤلم أن ُيبغى عليه فُيخذل.

 (.71:03@) طالب:

كيف يكون المعنى؟ فسروها فقالوا: إن هؤَّلء الذين تعبدوهنم، ليسوا  الشيخ:

عباًدا أمثالكم بل أصنام، فأنتم لكم عقول وهذه أقل منكم، هذه أصنام ليس لها 

جوا اآلية، توقفت عند المعنى، وأنا فوته مع  عقول ليست عباًدا أمثالكم، فهكذا خرَّ

 أنه يف بالي إدراًكا للوقت.

يل: إن المهمل إَّل راسب، َّل تأمل أن نقف بـــ إَّل، أو قيل إن ناجٌح فإن ق

 
َّ

المهمل، أي ليس لم تعمل لتقديم الخرب، وقلنا يف القرآن: إن أنت إَّل نذير، بقي

 الكالم على َّلت.

حرف عند الجمهور مكون من َّل النافية مع تاء التأنيث وهي بمعنى  الت:

النحويين، إَّل أهنم يشرتطون إلعمالها  ليس، وهي تعمل عمل ليس عند الجمهور

 شرطين مذكورين يف بيت ابن مالك األخير وهو قوله: 

دددْيٍن َبَمدددْل  دددَوْ ح   َخَمدددا ل ددد ََت ف ددد  س 

 

ْفددع  َفَشددا َخاْلَعْكددُس َقددل   َخَحدْ ف   ي اْلرَّ

أن َّلت التي بمعنى ليس َّل تعمل إَّل يف أسماء الزمان، فيما  :فالشرط األخل 

 كلمة وقت زمان، ساعة، عام، يوم. دل على الزمان،
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أنه َّل ُيجمع بين اسمها وخربها، بل َّلبد من حذف أحدهما،  :خالشرط الثاين 

 واألكثر أن ُيحذف اسمها المرفوع، يقول: 

ْفع  َفَشا   َخَحْ ف   ي اْلرَّ

 (ٿ ٹ ٹ): يعني اَّلسم المرفوع، ومن ذلك قوله 

 .-واهلل أعلم–؛ يعني وليس حين مناص [3ص:]

 :ا برابخ 

 : هذا حرف نفي مبني على السكون عمل عمل ليس.الت 

هذا خربها منصوب وعالمة نصبه الفتحة، حين واسمها  حين مناص:

محذوف وجوًبا والتقدير ليس الحين حين مناص، مناص يعني مهرب وفرار، ليس 

 ؛(ٿ ٹ ٹ)الحين ليس الوقت وقت مهرب وفرار، يف ذلك اليوم العظيم، 

 ن حين مناص.يعني ليت الحي

ت سابة مندم خالب   مرتع مبت يه خ يم الندم الب اة خومن ذلك قول الشاعر: )

(؛ أي ليس الساعة ساعة مندم، فالت ت سابة مندمالخ(؛ الشاهد قوله: )مندم

 عاملة، وساعة مندم بالنصب خربها واَّلسم محذوف وجوًبا.

يل فقراءة: ويجوز أن يحذف الخرب المنصوب ويبقى اَّلسم المرفوع وهذا قل

أي وليس حين مناص، والخرب هو المحذوف، فتقدره وَّلت  ؛(ٿ ٹ ٹ)

 حين مناٍص حينًا لهم، أي وليس حين مناص حينًا لهم.

َّل الحين هنا وقت، يقول هنا ليس الوقت وقت فرار، هنا ما يف معنى ظرفية، 

ليس الوقت وقت فرار، هذا اسم وخرب، هذا ما عليه جمهور النحويين أن َّلت 

عمل عمل ليس على التفصيل السابق، ويرى بعض النحويين أن َّلت حرٌف ت

 مهمل َّل تعمل أبًدا.
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جعلوه مبتدأ والخرب  ؛(ٿ ٹ ٹ)فإن جاء بعدها مرفوع مثل: 

محذوف، َّلت حين مناٍص لهم، وإن جاء بعدها منصوب، مثل َّلت حين مناص 

 جعلوه مفعوًَّل لفعٍل محذوف تقدره بحسب المعنى.

ن حين مناص أو ليس يرون حين مناص، فهذا ما يتعلق أي وليس يجدو

بإعمال هذه األحرف األربعة وهي: )ما، وَّلت، وإن( إن كان هناك من سؤال يا 

 إخوان نستمع.

 (.76:35@) طالب:

وبعد ما وليس جًرا بالخرب، يقول الخرب الباء يجوز جواًزا مطلًقا أن  الشيخ:

مد كريًما وليس محمٌد بكريٍم، يجر خرب ما خرب ليس، فلك أن تقول ليس مح

 وتقول: ما محمٌد كريًما، وما محمٌد بكريٍم، يجوز لك الوجهان.

 (.77:05@) طالب:

لماذا قال بعد؟ لكي تشمل ما الحجازية التي تنصب خربها، وتشمل  الشيخ:

 ما التميمية التي ليس لها خرب، وإنما الخرب بعدها المبتدأ.

 سؤال آخر؟

 (.77:33@) طالب:

 دخول الباء يف خرب ما الحجازية هو األكثر يف القرآن نعم. يخ:الش

 (.77:48@) طالب:

وقراءة الجمهور  ؛(ٿ ٹ ٹ)حذف الخرب هو قراءة واحدة،  الشيخ:

َّلت حين مناص، الباقي المنصوب يعني الخرب، واَّلسم محذوف يعني َّلت 

 الحين حين المناص، ليس الحين حين مناص.
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وهي قراءة بعض القراء َّلت حين مناص أي ليس حين والعكس القراءة الثانية  

 مناص حينًا لهم، ليس هذا الوقت وقت لهم.

، [46فصلَ:] (جح مح جخ حخ)من اآليات التي ذكرناها يف الشرح: 

أريد أن أسأل عن ظالم فعال ما نوع هذه الكلمة يف اللغة العربية، ما معناها، ما 

 ، هنا ليست صيغة مبالغة نوعها وما معناها يعني؟ َّل ليست صيغة مبالغة

 (.79:05@) طالب:

 لماذا رفضت أن تكون صيغة مبالغة؟ الشيخ:

 (.79:20@) طالب:

نعم لو قلنا إن ظالم صيغة مبالغة فاآلية تدل على نفي الكثرة، اهلل  الشيخ:

  َّل يظلم الناس بكثرة، والظلم بقلة مسكوت عنه، لو قلنا إن ظالم صيغة

ية تدل على نفي الظلم الكثير، إن اهلل َّل يظلم بكثرة، مبالغة، فمعنى ذلك أن اآل

 لكن الظلم بقلة مسكوت عنه َّل تنفيه وَّل تثبته.

 وهذا المعنى ليس هو معنى اآلية، وإنما الصواب أن ظالًما هنا.

 (.80:04@) طالب:

ليس مصدًرا صناعًيا، للنسب نعم فعال قد يأيت بمعنى النسب، فعال  الشيخ:

د تمار يعني صاحب تمر، ولبان، يعني صاحب لبن، وظالم كقولك تمار، محم

ما ربك بذي ظلم،  -واهلل أعلم–، المعنى [46فصلَ:] (جح مح جخ حخ)

 بصاحب ظلم للعباد ويكون المعنى حينئٍذ نفي الظلم بتاًتا الكثير منه والقليل.

 (.80:46@) طالب:

 : الظرخف ث ثة أنواع الشيخ:
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ظروف المتصرفة، التي تنصب على كما سيأيت يف باب الظرف، هناك ال

الظرفية، وتخرج عن باب الظرفية مثل كلمة يوم، فتأيت ظرًفا كأن تقول سافرت يوم 

الخميس، هذا ظرف زمان، وتخرج عن الظرفية تصير مبتدأ وتكون خرب، وتكون 

فاعل وتكون مفعول به، واسم كان وخرب كان، كأن تقول: اليوم جميٌل، هذا مبتدأ 

 متصرف مثل الحين هذا ظرف متصرف. وخرب ثم أضاف

الظروف التي َّل تخرج عن بعض الظرفية، هذه فاقدة التصرف  خالنوع الثاين:

َّل تأيت يف اللغة العربية إَّل ظرًفا متى وجدهتا علمت أهنا ظرف، هذه قليلة مثل العود 

 ومثل قط.

ًفا ظروف ناقصة التصرف: يعني َّل تستعمل يف العربية إَّل ظر خالنوع الثالث:

منصوًبا على الظرفية أو مسبوقة بحرف جر )من(، مثل قبل، وبعد، وعند، ولٌد 

 تقول جئت قبلك وبعدك هذا ظرف.

وجئت من قبلك صارت مجرورة، وجلست عندك، وخرجت من عندك، 

ناقص التصرف استعماًَّل فقط، فعند هذه ظرف تصرف، إن كانت ظرًفا على 

 مفردات أخرى. الظرفية وإن أخذها الظرف مبتدأ أو خرب

 (.82:27@) طالب:

وما ربك بذي ظلم للعباد، ليس ربك صاحب ظلم للعباد أي بظالم،  الشيخ:

 وما ربك بظالمهم، نعم.

ي إلى )ما يف سؤال، البيت الذي مر وهو قوله:  سؤال؟بقي  ت األيد  خإْن ُمدَّ

ي المشهور ونشرح ؛ للشاعر الجاهلالزاد  لْم أُكْن بأبَجل ه م إْ  أجشُع القوُم أْبَجُل(

 .-إن شاء اهلل–المعلومة يف الدرس القادم 

 خاهلل أبلم خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين.



 

 
e 

g h 

f  294 
 شرح ألفية ابن مالك

  

 

 

 

 الدرس السابع والعشرون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد...أجمعين، 

ورحمة اهلل وبركاته وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم يف هذه الليلة  فالسالم عليكم

المباركة، ليلة اَّلثنين الثالث من شهر ربيٍع اآلخر من سنة ثالثين وأربعمائٍة وألف 

، يف هذا الجامع، جامع الراجحي بمدينة من هجرة المصطفى

ألفية الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع والعشرين من دروس شرح 

 .ابن مالٍك يف النحو

يف الدرس الماضي يا إخوان كنا قد انتهينا من الكالم على ما وأخواهتا، أو كما 

والليلة إن شاء اهلل سنتكلم  (َما َخالَ َخالََت َخإ ْن اْلدُمَشبََّهات  ب َلدْيَس قال ابن مالك: )

ا، وهذا كاد وأخواهت على باب أفعال المقاربة وُيسميها بعض النحويين بباب

الباب، باب أفعال المقاربة جاء يف هذا الرتتيب من النحو؛ ألن أفعال المقاربة من 

النواسخ، والكالم مازال موصوًَّل على نواسخ اَّلبتداء، فبعد أن انتهينا من الكالم 

على باب المبتدأ والخرب، ذكر ابن مالٍك بعد ذلك النواسخ التي تدخل الجملة 

 ة أنواع:اَّلسمية وسبق أهنا ثالث

النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخرب، وهذا النوع يشمل  النوع األخل منها:
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ثالثة نواسخ: يشمل كان وأخواهتا وشرحناها، ويشمل ما وأخواهتا وشرحناها، 

 ويشمل أفعال المقاربة وهي التي سنشرحها إن شاء اهلل يف هذه الليلة.

كان وأخواهتا، ترفع المبتدأ اسًما  كاد وأخواهتا أفعال المقاربة تعمل مثل عمل

 لها وتنصب الخرب خربًا لها.

ذكر يف هذا الباب، باب أفعال المقاربة عشرة أبيات،  إمامنا ابن مالك

 :قال فيها

 َكَكدداَن َكدداَد َخَبَسددى لك ددْن َنددَدرْ .164

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددرْ   ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

 َخَكْوُندددُه ب دددُدخن  َأْن َبْعدددَد َبَسدددى.165 

 

 َندددددْزٌر َخَكددددداَد األَْمدددددُر ف ْيددددده  ُبك َسدددددا 

ددد َ .166 
 َخَكَعَسدددى َحدددَرْ َخلك دددْن ُجع 

 

ددددددد َ  
 َ َبُرَهدددددددا َحْتَمدددددددس ب دددددددَأْن ُمتَّص 

ْثدَل َحدَرْ.167   َخَأْلَزُموا اْ َلْوَلدَق َأْن م 

 

 َخَبْعددددددَد َأْخَ ددددددَك اْنت َفددددددا َأْن َنددددددُزَرا 

ْثدددُل َكددداَد يف األََصدددحِّ َكدددَرَب .168 
 َخم 

 

ددددُرخع َخَجَبدددداأخ     َتدددْرُك َأْن َمددددْع   ي اْلشُّ

دددْق .169  دددال ُق َيْحدددُدخ َخَطف   َكَأْنَشدددَأ اْلسَّ

 

َُ َخَأَ دددددْ ُت َخَبل دددددْق    َكدددددَ ا َجَعْلددددد

َبس ألَْخَ ددَكا.170   َخاْسددَتْعَمُلوا ُمَضددار 

 

دددددددَكا  اُدخا ُمْو   ٌَ ْيدددددددُر َخ َِ  َخَكددددددداَد الَ 

 َبْعددَد َبَسددى اْ َلْوَلددَق َأْخَ ددَك َقددْد .171 

 

دددْد   نًدددى ب دددَأْن َيْفَعدددَل َبدددْن َثددداٍن ُفق 
 ِ  َيدددر ْد 

َدْن َبَسددى َأْخ اْرَفددْع ُمْضددَمَرا.172   َخَجددرِّ

 

 ب َهدددددا إَ ا اْسدددددٌم َقْبَلَهدددددا َقدددددْد ُ ك دددددَرا 

نْ .173  ْين  م    اْلسِّ
ْز ف   َخاْلَفْتَح َخاْلَكْسر َأج 

 

ك ددددنْ   ٌُ َُ َخاْنت َقددددا اْلَفددددْتح    َنْحددددو  َبَسددددْي

المقاربة، هل من حافٍظ لها أو لبعضها؟ َّل حافظ الليلة،  فهذه أبيات أفعال 

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل عملنا يف رضاك، اللهم فهمنا وعلمنا إنك 

 على كل شيٍء قدير.

ويسميه بعض  "أفعال المقاربة"قلنا: هذا الباب سماه ابن مالك يف األلفية 

( يف اَّلصطالح، 05:02@وَّل ) النحويين كاد وأخواهتا، ويف التسميتين إشكال،

والمشهور تسميته بأفعال المقاربة، فإن قيل: لَِم لم ُيشتهر تسميته بكاد وأخواهتا 
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 كما اشُتهر باب كان بباب كان وأخواهتا؟ 

أن كان يف ذاهتا أم الباب؛ فلهذا قيل: باب كان وأخواهتا،  الجواب بلى  لك:

تكون الكلمة أًما لباهبا إَّل إذا كانت  أما يف هذا الباب فإن كاد ليست أم الباب وَّل

تتميز بميزات تنفرد هبا عن غيرها وليس لكاد هنا ميزات كما أن لكان ميزات كنا قد 

ذكرناها يف آخر الكالم على باب كان وأخواهتا، ومع ذلك فبعضهم يسمي هذا 

 الباب باب كاد وأخواهتا؛ لكي تكون مثل كان وأخواهتا.

 هذا الباب بباب أفعال املقاربة فهو أن أفعال هذا الباب يف  أما اإلشكال يف تسمية

 احلقيقة تأتي على ثالثة أقسام:

 أفعال المقاربة. القسم األخل:

 أفعال الرجاء. القسم الثاين:

 أفعال الشروع. القسم الثالث:

وابن مالك يف األلفية ذكر أحد عشر فعاًل مقسمًة على هذه األقسام الثالثة، 

لنا: أفعال المقاربة، ويف هذا القسم ثالثة أفعال وهي: كاد وكرب القسم األول ق

وأوشك، ونقول: أفعال المقاربة يعني األفعال التي تدل على قرب حدوث خربها، 

خربها كان قريب الوقوع، فإذا قلت: )كاد محمٌد يهلك( فالخرب لم يقع، الهالك لم 

لم يقع، ولكنه كان قريب يقع، ولكنه كان قريب الوقوع، كاد تدل على أن خربها 

يعني ما سافرت إلى اآلن ولكن سفري قريب،  الوقوع، وتقول: )أكاد أسافر(

 وسيأيت كالم أوسع على ذلك إن شاء اهلل بعد قليل.

أفعال الرجاء، وتشمل ثالثة أفعاٍل أيًضا وهي: عسى، حرى،  النوع الثاين:

نى واحد، بمعنى اخلولق، وكلها بمعنى واحد، عسى وحرى واخلولق كلها بمع

 عسى.



 

 
e 

g h 

f  297 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

أفعال الرجاء أي رجاء وقوع الخرب، أفعال يرجو هبا العربي أن يقع خربها، فإذا 

قلت: )عسى محمٌد ينجح( معنى ذلك أنك ترجو نجاح محمد، َّل يدل هذا المثال 

على أكثر من ذلك )عسى محمٌد ينجح( واألفصح أن تقول: )عسى محمٌد أن 

أن ينجح( أو: )اخلولق محمٌد أن ينجح( ينجح( وكذلك تقول: )حرى محمٌد 

 كلها بمعنى: )عسى محمٌد أن ينجح( أي ترجو نجاحه وَّل ُتخرب بأنه نجح.

أفعال الشروع، وتشمل بقية األفعال المذكورة وهي: جعل،  القسم الثالث:

طفق، أخذ، علق وأنشأ، هذه األفعال تدل على الشروع يف الخرب، أنه شرع يف 

رب، كأن تقول: )أنشأ السائق يحدو( هذا مثال ابن مالك، الخرب، بدأ يعمل الخ

السائق أي سائق اإلبل، يحدو أي يرفع صوته بالحداة، يعني بدأ يحدو، فأنشأ هذا 

فعل ماٍض ناسخ، والسائق: اسم أنشأ، يحدو: فعٌل مضارع، ما نقول: خرب أنشأ، 

ق، والجملة نقول: فعل مضارع وفاعله مسترتٌ بعده تقديره هو يعود إلى السائ

الفعلية من الفعل والفاعل يحدو خرب أنشأ يف محل نصب، وتقول: )شرع العامل 

يبني( أو تقول: )أخذت أكتب( أو تقول: )طفقت أنظم( ونحو ذلك، فإذا قلت: 

)أخذت أكتب( أخذ هنا فعل، لكن فعل تام مثل ضرب ودخل وخرج وأكرم؟ أم 

ء المتكلم: اسم أخذ يف محل رفع، ناقص؟ هنا فعٌل ناقص، أما التاء يف أخذت، تا

وأما أكتب: فعل مضارع وفاعله مسترٌت بعده تقديره أنا، والجملة الفعلية من الفعل 

 والفاعل أكتب أنا، خرب أخذ يف محل نصب.

أما أفعال المقاربة الثالثة وأفعال الرجاء الثالثة فهي محصورة فيما ُذكر من 

خمسة أفعال، وهي ليست  ن مالكاألفعال، وأما أفعال الشروع فقد ذكر اب

محصورة يف هذه األفعال الخمسة، بل كل فعٍل يدل على اَّلبتداء يدخل يف هذه 

األفعال، مثل: بدأ، ابتدأ، شرع، ونحو ذلك، تقول: )بدأت أكتب( )ابتدأت أكتب( 

 ونحو ذلك، هذه كلها أفعال ناسخة؛ ألهنا تدل على الشروع.
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تلتبس علي بأفعاٍل أخرى مثل: أخذ، تقول فإذا قلت: أجد بعض هذه األفعال  

هنا: )أخذت أكتب( من باب أفعال المقاربة، لكن )أخذت كتاًبا( هنا تام، فعل 

وفاعل ومفعول به، مثل: جعل، لو قلت: )جعلت أركض( أو )جعلت أنظر إليك( 

هنا من أفعال الشروع، لو قلت: )جعلت بيتي جمياًل( هذا فعل وفاعل ومفعول به، 

ف أن هذه األفعال من األفعال الناقصة من هذا الباب أم هي أفعال تامة كيف تعر

 تأخذ فاعاًل ومفعوًَّل؟ هذا الذي سيأيت يف البيت األول.

لكن قبل ذلك نعود إلى اإلشكال يف تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة وقد بان 

: إن اإلشكال وهو أن هذه األفعال ليست جميًعا للمقاربة، فقالوا يف حل ذلك

تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة من تسمية الكل بالجزء، وهذا أمٌر شائع ومعروف 

 يف اللغة.

 قال ابن مالك :يف أول بيت من أبيات هذا الباب 

 َكَكدددداَن َكدددداَد َخَبَسددددى لك ددددْن َنددددَدرْ 

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددرْ   ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

 يقول: إن الفعلين كان وكاد مثل كان يف العمل 

 َكدددداَن َكدددداَد َخَبَسددددى لك ددددْن َنددددَدرْ كَ 

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددر  ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

هبذه العبارة يتبين لنا لماذا خص النحويون كابن مالٍك وغيره هذه األفعال كاد  

وأخواهتا بباٍب مستقل عن كان وأخواهتا، فإذا كانت هذه األفعال كاد وأخواهتا 

ن وأخواهتا، تذكرون يف ما وأخواهتا تعمل مثل كان وأخواهتا، وهي أفعال مثل كا

قلنا: هي تعمل مثل كان وأخواهتا، ومع ذلك ُخصت بباب؛ ألهنا حروف، وكان 

 وأخواهتا أفعال.

كاد وأخواهتا تعمل مثل كان وهي أفعال، فلماذا ُخصت بباٍب مستقل؟ ألهنم 

كاد  اشرتطوا فيها ما َّل ُيشرتط يف كان وأخواهتا، ما هذا الشرط الذي ُيشرتط يف

 وأخواهتا وَّل ُيشرتط يف كان وأخواهتا؟ هو ما ذكره ابن مالك يف قوله:
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 لك ددددددددددددددددددددددددددْن َنددددددددددددددددددددددددددَدرْ 

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددرْ   ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

فالشرط يف كاد وأخواهتا أن تعمل هذا العمل، أن يكون خربها فعاًل مضارًعا،  

ا مضارع، وإن شئت الدقة يف العبارة فتقول: أن يكون خربها جملًة فعليًة فعله

كاألمثلة السابقة جميًعا، تقول: )أخذت أنظر إليك( )بدأت أكتب( )طفقت أنظم( 

فإذا خصصنا الخرب هنا بكونه فعاًل مضارًعا، فمعناه أن الخرب يف هذا الباب، باب 

كاد وأخواهتا، َّل يكون اسًما مفرًدا، ما تقول: )كاد محمٌد ناجًحا( كما تقول: )كان 

أيت فعاًل ماضًيا ما تقول: )كاد محمٌد نجح( كما يمكن أن محمٌد ناجًحا(، وَّل ي

تقول يف كان: )كان محمٌد نجح(، وَّل يكون الخرب جملًة اسمية، ما تقول: )كاد 

محمٌد أبوه كريم( كما تقول: )كان محمٌد أبوه كريم(؛ ألن كاد وأخواهتا ُيشرتط يف 

 خربها أن يكون فعاًل مضارًعا، فهذا معنى قوله:

 َدرْ لك ددددددددددددددددددددددددددْن َندددددددددددددددددددددددددد

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددرْ   ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

( يريد أن يشير إلى أن هناك بعض الشواهد النادرة عن العرب َنَدرْ وقوله: ) 

جاءت مخالفًة لذلك وهي شواهد نادرة َّل ُيقاس عليها، ُتسمع وَّل ُيقاس عليها، 

 كقول الشاعر:

 قددددددددددم قالًمددددددددددا قددددددددددم قالًمددددددددددا

 

 إين بسدددددددددددددددددديَ صددددددددددددددددددالًما 

 ا( فأيت بالخرب اسًما.فقال: )عسيت صائمً  

وكقول العرب: )عسى الُغوير أبؤًسا( عسى من أفعال الرجاء، الغوير تصغير 

غار، أبؤًسا جمع بأس، يعني يقول: عسى هذا الغار يكون فيه بأس، يكون فيه شر، 

( المهم المثل )عسى الغوير أبؤًسا( فجعل الخرب أبؤًسا، 18:36@فقالت )

 ، هذا من النادر الذي َّل ُيقاس عليه.وأبؤس فعل مضارع أم اسم؟ اسم

 نقول: )كاد محمٌد يسافر( ونقول: )يكاد محمٌد يسافر(.
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 كاد محمٌد يسافر: 

 كاد، فعل، اسم، حرف؟ الشيخ:

 كاد: فعل. الطالب: 

 ماٍض، مضارع، أمر؟ المضارع هو الذي يمكن أن تجعل قبله لن. الشيخ:

 ماٍض. الطالب:

 مه وينصب خربه، أين اسمه؟فعٍل ماٍض ناسخ يرفع اس الشيخ:

 محمد، اسم كاد مرفوع وعالمة رفعه الضمة. الطالب:

 يسافر؟ الشيخ:

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة. الطالب:

ولكل فعل فاعٌل بعضه، أين فاعل يسافر؟ إن لم يكن ظاهًرا فهو ضمير  الشيخ:

لجملة الفعلية: مسترت، إذن فالفاعل ضمير مسترت تقديره هو يعود إلى محمد، وا

يسافر هو، ما إعراهبا؟ أين خرب كاد؟ كاد محمد ماذا؟ يسافر، إذن أين خرب كاد؟ 

 الجملة الفعلية يسافر، يعني يسافر هو.

ومثل ذلك: يكاد محمٌد يسافر، إَّل أن يكاد: فعل مضارع ناسخ مرفوع وعالمة 

 رفعه الضمة.

 محمٌد: اسم يكاد.

 يسافر: جملة فعلية خرب يكاد.

ل: )كرب الماء ينتهي( بمعنى: كاد الماء ينتهي، وتقول: )أوشك المطر ونقو

 أن ينزل( بمعنى كاد المطر ينزل.
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أحب أن ألفت النظر إلى أمر ربما فهمتموه لكن أنص عليه، إذا قلنا: )كاد 

محمٌد يسافر( فالخرب وقع أم لم يقع وهو السفر؟ لم يقع، يف هذه الجملة لم يقع 

إذا نفيت كاد فقلت: )ما كاد محمٌد يسافر( أو: )لم يكد محمٌد )كاد محمٌد يسافر( ف

يسافر( فالخرب هنا وقع أو لم يقع؟ وقع، مثبت أم منفي الخرب؟ هذا الخرب واقع، 

مثبت، إذا قلت: )لم أكد أسافر( يعني سافرت أو َّل سافرت؟ سافرت، إَّل أن عدم 

تعكس المعنى،  "كاد"ـ سفرك كان قريًبا لسبب من األسباب )لم أكد أسافر( إذن ف

إذا ُسبقت بنفي فهي إثبات، وإذا لم ُتسبق بنفي فهي نفي، وهذا معنى قولهم: إن 

 ونفيها إثبات.
ٌ

 كاد إثباهتا نفي

 :[71البقرة:] (چ چ چ) :ومن ذلك قوله

وما: نفي، هو ينفي فعلهم أم يثبته اآلن؟ يثبته، إَّل أن معنى العبارة واهلل أعلم 

منهم وقع، ولكن عدمه كان قريًبا، عدمه أخذناه من النفي، إَّل أن لغوًيا: إن الفعل 

عدمه كان قريًبا، هذا هو المشهور المعروف المستعمل بكثرة يف اللغة وهو 

 المعروف عند النحويين.

ومع ذلك قد تأيت كاد المنفية لإلثبات، وهذا قليل تدل عليه قرائن وسياقات 

لما ذكر  [40:النور] (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ): عديدة كقوله

اآلن يريد أن يثبت الرؤية أو ينفيها؟  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ)الظلمات الثالث،

يعني َّل يراها من شدة الظلمة،  (ڻ ۀ ۀہ) المفسرون قالوا: َّل يراها، المعنى

كذا قال المفسرون وهو المنقول عن أكثر الصحابة يف التفسير، فهذا منه قليل الذي 

 المعنى المناسب لآلية الدَّللة على شدة الظالم.جاء من ذلك، قالوا: ألن هذا هو 

 (25:00@) الطالب:

إذا قلنا: )كاد محمٌد يسافر( فهو سافر وَّل ما سافر؟ ما سافر، حتى  الشيخ:
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اآلن ُيستعمل عند الناس )كاد محمٌد يسافر( يعني ما سافر، ما سافر، عندما تقول:  

َّل ما سافرت؟ ما )كدُت أسافر( اجعلها لنفسك بدل محمد، يعني سافرت و

سافرت، كذلك )كاد محمٌد يسافر( ما سافر، لكن كان سفره قريًبا متوقًعا، لكن هو 

 لآلن ما سافر، كاد إثباهتا نفي ونفيها إثبات، عكس بقية األفعال.

 (25:58@) الطالب:

عندما تقول عن نفسك: )لم أكد أسافر( سافرت وَّل ما سافرت؟  الشيخ:

ن يف مشاكل والطائرة تأخرت وكذا فتقول ( إلى مكة، لكن كا26:11@)

لصاحبك: )لم أكد أسافر( يعني سافرت، لكن تخربه أن هناك أشياء جعلت عدم 

 السفر قريًبا.

 ( 26:30@) الطالب:

بعضهم يعيدها إلى ذلك وهو صحيح؛ ألن كاد يف حقيقتها نفي؛ ألن  الشيخ:

و عدم وصول؟ عدم كاد معناها المقاربة يعني قربك إلى الشيء وصوًَّل إليه أ

وصول، هذا معنى القرب، أنا قريب من محمد، يعني وصلته ولمسته أم أين لم 

 أصله ولم أَّلمس؟ المقاربة تنفي الوقوع، فهو نفي النفي.

وبذلك يتبين لنا أننا إذا قلنا: )أخذت كتاًبا( فهذه الجملة ليست من الباب؛ ألنه 

ألفعال من هذا الباب إَّل إذا كان لم يأِت فعل مضارع بعد أخذت، وَّل تكون هذه ا

خربها فعاًل مضارًعا، )أخذت كتاًبا( هذا فعل وفاعل ومفعول به، بخالف )أخذت 

أكتب( أو )أخذت أبني( أو: )أخذت أنظر( أو: )أخذت أرصد( هذه نعم من هذا 

الباب؛ ألن المضارع وقع بعدها فصار خربها، وكذلك تقول: )جعلت محمًدا 

ب قوًيا( هنا ليست من هذا الباب، هنا فعل وفاعل ومفعول به؛ كريًما( )جعلت البا

ألن جعل لم يأِت بعدها فعل مضارع، لكن لو جاء بعدها فعٌل مضارع صار من 
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هذا الباب، كأن تقول: )جعلت أركض( )جعلت أنظر( )جعلت أكتب( جعلت 

بالتاء أو فعل ظاهر )جعل محمٌد يركض( )جعل محمٌد يكتب( هذا من هذا 

 .الباب

 وقلنا: إن ابن مالك مثَّل يف البيت السادس يف أفعال الشروع بقوله:

دددددْق  دددددال ُق َيْحدددددُدخ َخَطف   َكَأْنَشدددددَأ اْلسَّ

 

َُ َخَأَ دددددْ ُت َخَبل دددددْق    َكدددددَ ا َجَعْلددددد

  ثم قال ابن مالك :يف البيت الثاني والثالث والرابع واخلامس 

 َخَكْوُنُه ب ُدخن  َأْن َبْعَد َبَسى َنْزرٌ 

 : يعني الخرب، عندما قال يف البيت السابق:هُ َخَكْونُ 

ٍع ل هَ ْين  َ َبرْ  ْيُر ُمَضار  َِ  لك ْن َنَدْر 

 ( يعني وكون الخرب.َخَكْوُنهُ ثم قال: )

 َخَكْوُنددددددُه ب ددددددُدخن  َأْن َبْعددددددَد َبَسددددددى

 

 َندددددْزٌر َخَكددددداَد األَْمدددددُر ف ْيددددده  ُبك َسدددددا 

ددددد َ  
 َخَكَعَسدددددى َحدددددَرْ َخلك دددددْن ُجع 

 

ددددددد َ َ َبُرَهدددددددا َحتْ  
 َمدددددددس ب دددددددَأْن ُمتَّص 

ْثددددَل َحددددَرْ   َخَأْلَزُمددددوا اْ َلْوَلددددَق َأْن م 

 

 َخَبْعددددددَد َأْخَ ددددددَك اْنت َفددددددا َأْن َنددددددُزَرا 

ْثددددددُل َكدددددداَد يف األََصددددددحِّ َكددددددَرَب  
 َخم 

 

ددددُرخع َخَجَبددددا   أخ  َتدددْرُك َأْن َمددددْع   ي اْلشُّ

ا الباب بـ يف هذه األبيات تكلم على مسألٍة واحدة وهي: اقرتان الخرب يف هذ 

مثل: )عسى محمٌد  "أن"، َّلحظتم يف األمثلة السابقة أن الخرب يأيت أحياًنا بـ "أن"

أن ينجح( ويأيت أحياًنا من دون أن مثل: )كاد محمٌد ينجح(، نعم الخرب يأيت أحياًنا 

والقاعدة يف ذلك والضابط يف هذه األبيات، ننظر يف  "أن"وأحياًنا من دون  "أن"بـ 

 ، قال:هذه األبيات
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 َخَكْوُنُه ب ُدخن  َأْن َبْعَد َبَسى َنْزرٌ  

، وتجرده من أن نزٌر يعني قليل، إذن "أن"خرب عسى األكثر فيه أن يقرتن بـ 

، واألكثر فيه اَّلقرتان، واألقل فيه "أن"ويأيت من دون  "أن"فخرب عسى يأيت بـ 

 التجرد، أمثلة واضحة.

، "أن"م يأِت خرب عسى إَّل مقرتًنا بـ أما يف القرآن العظيم فلم تأِت عسى أو فل

ڃ چ چ چ ) ،[102التوبة:] (ک ک ک گ گگ) ذكرونا ببعض اآليات

ہ ہ ھ ھ ھ ) [22القصص:] (پ پ پ پ ٻ) [52المالدة:] (چ

ٱ ٻ ٻ ) هذا الخرب، أما إن فهذه شرطية معرتضة، [5التحريم:] (ھ ے

 ."أن"خرب مقروًنا بـ ، عسى كثيرة يف القرآن وكلها جاء فيها ال[8ا سراء:] (ٻٻ

 ومن ورود خرب عسى بال أن قول الشاعر:

 بسدددى الكدددرب الددد ي أمسددديَ فيددده

 

 يكدددددددددون خراءه فدددددددددرٌج قريدددددددددب 

ولهذا الرجل ولٌد صغير  ◙هذا لشاعر هتور فقتل رجاًل يف زمن معاوية 

حبسه معاوية حتى بلغ هذا الولد فأعطاه سبع ديات فرفض إَّل أن ُيقتل، فقال يف 

يًرا يستعطف معاوية، فرفض إَّل أن ُيقتل، قال شعًرا كثيًرا جمياًل حبسه شعًرا كث

 جًدا وقوًيا من أشهر الشعر العربي، منه هذا البيت:

 بسدددى الكدددرب الددد ي أمسددديَ فيددده

 

 يكدددددددددون خراءه فدددددددددرٌج قريدددددددددب 

 ولكنه ُقتل، وقول اآلخر: 

 بسددددددددى فددددددددرٌج يددددددددأت  بدددددددده اهلل

 

 إندددده لدددده كددددل يددددوٍم يف  ليقتدددده أمددددر 

عسى فرٌج يأيت( ما قال: )أن يأيت(، ويف األول قال: )عسى فالشاهد قوله: ) 

 الكرب يكون( ما قال: عسى الكرب أن يكون.
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 :ثم قال ابن مالك 

 َخَكاَد األَْمُر ف ْيه  ُبك َسا

 "أن"ويأيت من دون  "أن"الفعل كاد عكس عسى، يعني أن خربها يأيت بـ 

محمٌد ينجح( واألقل أن يقرتن  واألكثر أن يقرتن أم يتجرد؟ األكثر أن يتجرد، )كاد

 )كاد محمٌد أن ينجح(.

، ومن ذلك "أن"أما يف القرآن الكريم فلم يأِت الخرب مع كاد إَّل مجرًدا من 

وما كادوا أن   ما قال: [71البقرة:] (چ چ چ): -تعالى-قوله

ما قال: أن يذهب، ومن  [43النور:] (مج جح مح جخ)يفعلون، ومن ذلك 

ما قال: أن  [35النور:] (ې ى ې) [56الصافات:] (ڤ ڤ ڤ) ذلك:

 (ڎ ڎ ڈ ڈ) [40النور:] (ڻ ۀ ۀہ) يضيء، وكاآلية السابقة
 وآيات كثيرة. [117التوبة:] (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ې) [19الجن:]

 ومن ذلك قول الشاعر:

 حتددى إ ا كدداد ضددوء الصددبح يفضددحه

 

 خكدددداد بندددده سددددواد الليددددل ينطلددددق 

سواد الليل ينطلق( فأيت بالخرب  فقال: )كاد ضوء الصبح يفضحه، وقال: )كاد 

 مجرًدا من أن.

ما كدُت أن أصل  العصر »حديث:  "أن"ومن القليل وهو اقرتان خرب كاد بـ 

 كذا ُروي يف كتب الحديث، وقول الشاعر: »حتى كادت الشمس أن ت رب

 كدددددادت الدددددنفس أن تفددددديض بليددددده

 

 إ  ِدددددددا حشددددددو ريطددددددة خبددددددرخد 

فقد خالف  "أن"ن بخرب كاد مقروًنا بـ وبذلك تعرفون أن من أكثر من اإلتيا 

األفصح، تجد كثير من الكتاب اآلن من المتكلمين َّل يكادون يأتون بخرب كاد إَّل بـ 
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، )كدت أن أنجح( )كدت أن أسافر( )كدنا أن ُنهزم( واألفصح يف ذلك، "أن" 

تتبعوا بعض النحويين كابن الراجح يف الشواهد أنه يجوز األمران، لكن األكثر 

فصح يف اَّلستعمال التجرد كما جاء يف القرآن أن تقول: )كدت أسافر( )كدت واأل

 أذهب( )كدنا ُنهزم( ونحو ذلك.

 ثم قال ابن مالك: 

ددددد َ 
 َخَكَعَسدددددى َحدددددَرْ َخلك دددددْن ُجع 

 

ددددددد َ  
 َ َبُرَهدددددددا َحْتَمدددددددس ب دددددددَأْن ُمتَّص 

 قال: حرى مثل عسى، يعني يف الدَّللة على الرجاء، وذكرنا ذلك من قبل. 

ددددددددددددددددددددددد َ خَ 
 لك دددددددددددددددددددددددْن ُجع 

 

ددددددد َ  
 َ َبُرَهدددددددا َحْتَمدددددددس ب دددددددَأْن ُمتَّص 

؟ الوجوب، ما فيه وجهان كما سبق، "أن"إذن ما حكم اتصال خرب حرى بـ  

تقول: )حرى محمٌد أن ينجح( وَّل يجوز:  "أن"حرى َّل يأيت خربها إَّل مقرتًنا بـ 

ل )حرى محمٌد ينجح( واستعمال حرى قليل، استعمال حرى عموًما وُتستعم

 حينئٍذ بمعنى عسى استعمالها قليل.

 ثم قال: 

ْثَل َحَرْ  َخَأْلَزُموا اْ َلْوَلَق َأْن م 

؟ يقول: واجب مثل "أن"اخلولق بمعنى عسى، وما حكم اقرتان خربها بـ 

حرى، ومن ذلك قول العرب: )اخلولقت السماء أن ُتمطر( ما معنى: اخلولقت 

رجو، أرجو أن ُتمطر، هنا ما ُيخرب، ما السماء أن ُتمطر؟ عست أن ُتمطر، يعني ي

يقول: السماء تمطر، ليس معناها كادت تمطر، هذا خرب، اإلخبار عن القرب هذا 

خرب، لكن الرجاء هذا خرب وَّل إنشاء؟ هذا إنشاء، فرق بينهما، فمعنى )اخلولق 

محمٌد أن ينجح( )اخلولقت السماء أن ُتمطر( يعني عسى أن ُتمطر، ترجو أن 

 استعمال اخلولق أيًضا قليل.ُتمطر، و
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 ثم قال: 

 َخَبْعَد َأْخَ َك اْنت َفا َأْن َنُزَرا

ويأيت من دون أن، واألكثر أن يقرتن أو يتجرد؟  "أن"إذن فخرب أوشك يأيت بـ 

 األكثر أن يقرتن، وتجرده نزر أي قليل، ومن الشواهد على ذلك:

 :أما الكثير وهو اَّلقرتان فهو كثير جًدا كقول الشاعر

 خلددو ُسددئل الندداس التددراب ألخ ددكوا

 

 إ ا قيددددل هدددداتوا أن يملددددوا فيمنعددددوا 

 ومن ذلك قول الشاعر:  

 إ ا الحسدددددددب الرفيدددددددع تواكلتددددددده

 

 أندددداس السددددوء أخ ددددك أن يضدددديع 

 وقول الشاعر: 

 يعدددددي  المدددددرء بندددددد بنددددد  أبيددددده

 

 خيو دددك أن يصدددير بحيدددث صدددارخا 

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 َإ ا المدرء لدم ي د  الكريهدة أخ ددك

 

 حبددددال الهوينددددة بددددالفتى أن تقطعددددا 

وأما التجرد، تجرد خرب أوشك من أن فقليل، من الشواهد على ذلك قول  

 الشاعر:

 يو ددددددك مددددددن فددددددر مددددددن منيتدددددده

 

 يف بعددددددددددض ِراتدددددددددده يوافقهددددددددددا 

يقول: يوشك هذا يوافقها، يوشك من فر من منيته يوافقها، ما قال: أن يوافقها،  

 ل.قال: يوافقها من دون أن، وهذا قلي

يو ك الرجل »ومن ذلك الحديث المروي يف كتب األحاديث هبذا اللفظ: 

( يقول: إن ما بيننا وبينكم 41:05@) »متكًئا بلى أريكته يأتيه الحديث من أمري

، فالشاهد: يوشك الرجل يأتيه، ما قال: كتاب اهلل، أو كما قال

 يوشك الرجل أن يأتيه، وهذا على القليل.
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  ثم قال ابن مالك: 

ْثُل َكاَد يف األََصحِّ َكَرَب 
 َخم 

يعني أن كرب فيها الوجهان: اَّلقرتان والتجرد، والتجرد هو األكثر مثل كاد 

 كما سبق شرحه، ومن الشواهد على كرب يف األكثر قول الشاعر:

 كددددرب القلددددب مددددن جددددواه يدددد خب

 

 حدددين قددددال الو ددداة هنددددد ِضددددوب 

 فقال: كرب القلب يذوب، يعني كاد القلب يذوب. 

 قال الشاعر:و

 فددد  تحرمددد  نفًسدددا بليدددك  مضددديقةً 

 

 خقدددد كربدددَ يف  ددددة الوجدددد تطلدددع 

 فقال: كربت تطلع، ولم يقل: كربت أن تطلع. 

 قليل، ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: "أن"واقرتان خربها بـ 

 سقاها  خخ األح م سج  بلى الظمدا

 

 خقدددددد كربدددددَ أبناقهدددددا أن تقطعدددددا 

طع من الظمأ، وقد كربت أن تقطعا، فأيت به على يعني كادت أعناقها تتق 

القليل، ولو أتى به على الكثير وهو عدم اَّلقرتان، التجرد، لكان يقول: وقد كربت 

أعناقها تقطُع، سيرفع؛ ألن أن ذهبت، وقد كربت أعناقها تقطُع، وتقطُع أصله 

 ا.تتقطع، وإذا جاء يف أول الفعل تاءين يجوز أن تحذف إحداهما وأن تثبته

ْثُل َكاَد يف األََصحِّ فإن قلت: إَّلم يشير ابن مالك يف قوله: يف األصح )
َخم 

يوجب يف خرب كرب  (؟ يريد أن يذكر أن بعض النحويين كسيبويهَكَرَب 

التجرد، لم يذكر سيبويه يف خرب كاد إَّل التجرد، وابن مالك وكثيٌر من المتأخرين 

 جرد هو األكثر واألفصح.يجيزون التجرد واَّلقرتان، ويقرون بأن الت
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 :ثم قال ابن مالك 

ُرخع َخَجَبا  أخ  َتْرُك َأْن َمْع   ي اْلشُّ

إذن فخرب أفعال الشروع يجب أن يتجرد من أن، تقول: )شرعت أكتب( 

)طفقت أنظم( )بدأت أكتب( وَّل يجوز: )أخذت أن أكتب( )بدأت أن أقرأ( 

ی جئ ) :قولهوالشواهد على أفعال الشروع كثيرة جًدا، من ذلك 

طفقا يخصفان، أين الفعل الناسخ؟ طفق، أين  [22األبراف:] (حئ مئ ىئ يئجب

اسمه؟ ألف اَّلثنين، ضمير، إعرابه: اسم طفق، والخرب؟ خرب طفق: جملة 

 يخصفان.

 وقال الشاعر:

 فأ ددد ت أسددددأل خالرسدددوم تجيبندددد 

 

 خيف االبتبددددددددار إجابددددددددٌة خسددددددددؤال 

 ي علقت األعراب تسأله.يعن »فعلقَ به األبراب تسأله»ويف الحديث:  

 :واخلالصة بعد كل ذلك أن نقول: إن اخلرب يف هذا الباب له أربعة أحوال 

 ."أن"وجوب اقرتانه بـ  الحالة األخلى:

 بالعكس، وجوب تجرده من أن. الثانية:

 جوازهما واألكثر التجرد. الثالثة:

 جوازهما واألكثر اَّلقرتان. الرابعة:

 قسام.فقط نفرغ ما سبق يف هذه األ

تكون مع فعلين، ما هما؟ حرى  "أن"ما يجب اقرتانه بـ  الحالة األخلى:

 واخلولق.
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 ما يجب تجرده من أن، يكون مع ماذا؟ مع أفعال الشروع. الحالة الثانية: 

ما يجوز فيه الوجهان واألكثر التجرد، يكون مع فعلين: كاد  الحالة الثالثة:

 وكرب.

جهان واألكثر اَّلقرتان مع فعلين: عسى ما يجوز فيه الو الحالة الرابعة:

 وأوشك.

 هذه أمور َّلبد من إتقاهنا وحفظها.

 ثم قال ابن مالٍك: 

َبس ألَْخَ ددددددَكا  َخاْسددددددَتْعَمُلوا ُمَضددددددار 

 

دددددددَكا  اُدخا ُمْو   ٌَ ْيدددددددُر َخ َِ  َخَكددددددداَد الَ 

يتكلم يف هذا البيت على حكم تصرف هذه األفعال، أفعال هذا الباب أو ألفاظ  

اب أفعال، أفعال متصرفة أم أفعال جامدة؟ يبين ذلك يف هذا البيت، فيقول: هذا الب

إن أفعال هذا الباب أفعاٌل جامدة على صيغة الماضي إَّل ما ُذكر يف هذا البيت وهو 

مضارع أوشك، ومضارع كاد، واسم الفاعل من أوشك وهو موشك، هذه التي 

المضارع يكاد، وأوشك تأيت جاء فيها التصرف، فكاد تأيت على الماضي كاد وعلى 

على الماضي أوشك، وعلى المضارع يوشك، واسم الفاعل أيًضا موشك، ما 

سوى ذلك هي أفعال جامدة على صيغة الماضي، يعني ما يأيت منها مضارع وَّل 

أمر وَّل اسم فاعل وَّل اسم مفعول وَّل مصدر، مادامت من هذا الباب يعني ناسخة 

َّل تأيت إَّل على صورة الماضي، تقول: )أخذت يعني خربها فعل مضارع، فإهنا 

أكتب( )أخذ محمٌد يكتب( لكن ما تقول: )يأخذ محمٌد يكتب( ما يصح، تقول: 

)أخذ محمٌد يكتب( بصيغة الماضي نعم، لكن )يأخذ محمٌد يكتب( ما يصح، 

تقول: ) يأخذ محمٌد يف الكتابة( فُتخرجها من هذا الباب وُتعيدها إلى الفعل التام، 

يف هذا الباب فلم يتصرف إَّل كاد جاء منه المضارع فقط، وأوشك جاء منه  أما
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 المضارع واسم الفاعل، هذا معنى البيت.

 ومن الشواهد على ذلك:

: -تعالى-أما كاد فسبق شواهد من هذا تنص على المضارع فيها كقوله

مج جح مح ) [40النور:] (ڻ ۀ ۀہ) [72الحج:] (ېئ ېئ)

 ونحو ذلك. [43النور:] (جخ

 أوشك فالماضي كقوله: أما

 خلددو ُسددئل الندداس التددراب ألخ ددكوا

 

 إ ا قيددددل هدددداتوا أن يملددددوا فيمنعددددوا 

 وأما المضارع كقوله:  

 يو ددددددك مددددددن فددددددر مددددددن منيتدددددده

 

 يف بعددددددددددض ِراتدددددددددده يوافقهددددددددددا 

 وأما اسم المفعول كقول الشاعر: 

 فمو دددددددددكٌة أرضدددددددددنا أن تعدددددددددود

 

  ددددد ف األنددددديس خحوَ دددددا  دددددباًبا 

تعود، موشكٌة هذا اسم فاعل يعمل مثل أوشك، أين فقال: موشكٌة أرضنا أن  

اسمه وخربه؟ أما اسمه )أرضنا( اسم موشك، والخرب؟ موشكٌة أرضنا ماذا؟ أن 

 تعود، الخرب، وكقول الشاعر:

 فدددددددددددإن مو دددددددددددٌك أال تراهدددددددددددا

 

 ختعدددددددخ دخن ِاضددددددرة العددددددوادي 

فقال: فإنك موشٌك أَّل تراها، موشٌك اسم فاعل، أين اسمه وخربه؟ موشٌك،  

 أَّل تراها الخرب، واَّلسم ضمير مسترت تقديره أنت، موشٌك أنت أَّل تراها.

وذكر بعض النحويين واللغويين تصرفاٍت أخرى يف هذا الباب، ولكنها إما أهنا 

َّل تثبت أو قليلة؛ فلهذا أعرض ابن مالك وأعرضنا أيًضا عن ذكرها، فإذا قال 

م خطأ؟ نقول: ما يصلح؛ألن القائل: يف الصباح يشرع العامل يبني، هذا صحيح أ
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أفعال هذا الباب جامدة على صيغة الماضي، تقول: يف الصباح يشرع العامل يف  

الصباح، أخرجها من الباب، أو: يف الصباح شرع العامل يبني، فتتحول إلى 

 الماضي، لكن إن تحولت إلى مضارع ُتخرجها من هذا الباب.

لكاد سافرت( )بالكاد نجحت( أنه وأيًضا ُيعرف مما قلناه: أن قول بعضهم: )با

خطأ؛ ألن كاد ليس لها مصدر، َّل تتصرف، كاد َّل تتصرف ليس لها مصدر، بل 

تقول يف هذا المعنى )بالكاد سافرت( تقول: )لم أكد أسافر( أو )كدت أَّل أسافر( 

 أو: )سافرت بصعوبة( ونحو ذلك.

 ثم قال بعد ذلك ابن مالك: 

 َ ددددَك َقددددْد َبْعددددَد َبَسددددى اْ َلْوَلددددَق َأخْ 

 

دددْد   نًدددى ب دددَأْن َيْفَعدددَل َبدددْن َثددداٍن ُفق 
 ِ  َيدددر ْد 

َدْن َبَسددددى َأْخ اْرَفددددْع ُمْضددددَمَرا   َخَجددددرِّ

 

 ب َهدددددا إَ ا اْسدددددٌم َقْبَلَهدددددا َقدددددْد ُ ك دددددَرا 

يذكر يف هذين البيتين مسألة إما أن ُتفهم بسرعة؛ ألهنا سهلة، أو أن تغمض؛  

 ألول أن نفهمها بسرعة.لشدة سهولتها، وأرجو أن نكون من النوع ا

، يقول: "عسى واخلولق وأوشك" يذكر يف هذين البيتين يا إخوان خاصة لـ

هذه األفعال لها خاصية عن بقية األفعال، ما هذه الخاصية؟ هذه الخاصية أهنا تأيت 

هبذا المعنى تامًة وناقصة، ُتستعمل هبذا المعنى بعد الفعل المضارع وُتستعمل تامًة 

بالمسألة من أولها حتى نصل إلى هذه القضية؛ لرتوا أن المسألة  وناقصة، ونبدأ

 سهلة.

ألفاظ هذا الباب أفعال، نأخذ كاد وأخواهتا، لك أن تقول: )كاد محمٌد ينجح( 

كما تقول: )كان محمٌد ينجح( ولك أن ُتقدم اَّلسم فتقول: )محمٌد كاد ينجح( 

أن يأيت بعد كاد )كاد محمٌد  كما تقول: )محمٌد كان ُيكرم زيًدا( يعني اَّلسم يمكن

ينجح( ويمكن أن يأيت قبله تقول: )محمٌد كاد ينجح(، والفعل هنا كاد أو غير كاد 

 هو فعٌل ناقص، )كاد محمٌد ينجح(
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 كاد: فعل ناقص.

 محمٌد: اسم كاد.

 ينجح: خرب كاد.

فإن قدمت اَّلسم وقلت: )محمٌد كاد ينجح( فمحمٌد حينئٍذ مبتدأ، وكاد: فعل 

ما اسمه فمسترت تقديره هو، وأما الخرب: ينجح، مثل بقية األفعال، وهكذا ناقص، أ

 تأيت كل األفعال، أفعال هذا الباب أو بقية األفعال.

أما عسى واخلولق وأوشك فيجوز فيها هذان اَّلستعماَّلن فتقول: )عسى 

محمٌد أن ينجح( وتقول: )محمٌد عسى أن ينجح(، أن توسط اَّلسم )عسى محمٌد 

وأن تقدمه: )محمٌد عسى أن ينجح( واستعماٌل ثالث وهو: أن تؤخر  أن ينجح(

 اَّلسم، فتقول: )عسى أن ينجح محمد(.

إذن فيها ثالثة استعماَّلت، وكذلك اخلولق وأوشك، )اخلولقت السماء أن 

 ُتمطر( )السماء اخلولقت أن ُتمطر( )اخلولقت أن ُتمطر السماء(.

وشك وهو توسط اَّلسم، تقول: نبدأ باألسلوب األول يف عسى واخلولق وأ

)عسى محمٌد أن ينجح( عسى هنا تامة وَّل ناقصة؟ ناقصة، ومحمد اسم عسى، 

 وأن ينجح: الخرب.

األسلوب الثاين: فإن تقدم اَّلسم )محمٌد عسى أن ينجح( أو تأخر )عسى أن 

ينجح محمد( إن تقدم اَّلسم أو تأخر فيجوز عسى واخلولق وأوشك أن تجعلها 

وأن تجعلها أفعاًَّل تامة، فإن جعلتها أفعاًَّل ناقصة تحتاج إلى ماذا؟  أفعاًَّل ناقصة

تحتاج إلى شيئين، إلى اسٍم مرفوع وخربٍ منصوب، وإن جعلتها فعاًل تاًما ستكون 

 مثل: دخل وخرج ونجح وذهب، ستحتاج إلى شيٍء واحد وهو فاعل.

سم من حيث اإلعراب، الفرق يف اإلعراب أن عسى الناقصة تحتاج إلى ا
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 وخرب، وعسى التامة تحتاج إلى فاعل، من حيث اإلعراب 

من حيث اللفظ سيختلف، فإن جعلناها ناقصة تحتاج إلى اسم خ بر، ما ا 

 سنقول يف األسلوب الثاين خهو تقدم االسم )محمٌد بسى أن ينجح(:

  محمٌد: مبتدأ.

 عسى: فعل ناقص، واسمه مسترت تقديره هو، قدمناه هو.

 الخرب: أن ينجح.

هذا محمد، والمحمدان؟ ستقول: )المحمدان عسيا أن ينجحا( كما تقول: 

 )المحمدان نجحا(

 المحمدان: مبتدأ.

 عسى: فعل ناقص، واسمه ألف اَّلثنين.

 أن ينجحا: خرب.

 )المحمدون عسوا أن ينجحوا(.

قلنا يا إخوان: يجوز لك يف األسلوب الثاين والثالث، األسلوب الثاين إن تقدم 

 سلوب الثالث إذا تأخر اَّلسم، يجوز لك وجهان:اَّلسم، واأل

أن تجعل عسى واخلولق وأوشك أفعاًَّل ناقصة، فتحتاج إلى اسم وخرب، أو 

أفعاًَّل تامة فتحتاج إلى فاعل، فإن جعلتها أفعاًَّل ناقصة فإنك تقول فيها ما قلناه 

 بارز.قبل األذان، َّلبد أن تأيت لها باسم وخرب، اَّلسم إما ضمير مسترت أو ضمير 

ا ستحتاج إلى فاعل، فستقول: )محمٌد عسى أن ينجح(:  فإن جعلتها فعاًل تامًّ

 محمٌد: مبتدأ.



 

 
e 

g h 

f  315 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 عسى: فعٌل تام.

 أن: هذه الناصبة مصدرية.

 ينجح: فعل مضارع.

أن ينجح: هذا الفاعل، أليست أن ينجح اسم ُمؤول؟ واَّلسم الُمؤول اسم يقع 

لتقدير اللفظي )عسى محمٌد نجاحه( فاعاًل، فعسى فعل تام، وأن ينجح الفاعل، وا

ويقدرون مضاًفا ُيصلح المعنى تقول: )عسى محمٌد ذا نجاح( الشاهد أن عسى 

اسم تام، وأن ينجح حينئٍذ اسم ُمؤول فاعل، إذن عسى َّل تحتاج إلى اسم؛ ألن أن 

ينجح هو الفاعل )عسى محمٌد أن ينجح( فتقول يف المثنى: )المحمدان عسى أن 

سيا، كما تقول: )محمٌد نجح أخواه( نجح وَّل نجحا أخواه؟ ينجحا( ليست ع

نجح، تقول: )المحمدان نجح أخوهما( )المحمدان عسى نجاحهما( ما تقول: 

عسيا؛ ألنه فعل تام مثل: نجح، إذن )المحمدان عسى أن ينجحا( )المحمدون 

عسى أن ينجحوا( مثل: )المحمدون نجح أخوهم( )هنٌد عسى أن تنجح( ما 

ت، عسى نجاحها يعني، )هنٌد عسى أن تنجح( )الهندان عسى أن نقول: عس

 تنجحا( )الهندات عسى أن ينجحن(.

وكذلك يف األسلوب الثالث إذا تأخر اَّلسم )عسى أن ينجح محمد( لك يف 

عسى أن تجعلها فعاًل تاًما وأن تجعلها فعاًل ناقًصا، فإن جعلتها فعاًل ناقًصا فقلت: 

فعٌل ناقص يحتاج إلى اسم وخرب، أما اسمه  )عسى أن ينجح محمٌد(، فعسى

 محمد، مؤخر، وأما خرب أن ينجح، مقدم.

)المحمدان عسى أن ينجحا( أليس  خبلى  لك ستقول يف المحمدان:

المحمدان اسم عسى؟ ومؤخر؟ يعني عسى المحمدان أن ينجحا، ثم قدمت، أو 

 وسطت الخرب، فتقدرها هكذا ثم وسط الخرب، ستقول: )عسى أن ينجح
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المحمدان( )عسى أن ينجحوا المحمدون( يعني عسى المحمدون أن ينجحوا،  

ثم وسطت، وتقول: )عست أن تنجح هند( كـ )عست هنٌد أن تنجح( وتقول: 

)عسى أن تنجحا الهندان( مثل: )عسى الهندان أن تنجحا( وتقول: )عست أن 

 ينجحن الهندات( مثل: )عست الهندات أن ينجحن(.

نئٍ  ال تحتاج إال إلى فابل، فستقول: )بسى أن ينجح فإن جعلتها تامة حي

 محمًدا(:

 فعٌل تام، مثل: ذهب ونجح. بسى:

 حرف ناصب مصدري. أن:

 مضارع منصوب به. ينجح:

 فاعل ينجح. محمد:

وأن ينجح محمد: هذا اسم ُمؤول فاعل عسى، فحينئٍذ تقول: )عسى أن ينجح 

حمدون( وهند )عسى أن المحمدان(، والمحمدون تقول: )عسى أن ينجح الم

تنجح هند( والهندان )عسى أن تنجح الهندان( والهندات )عسى أن تنجح 

 الهندات(.

وجعل عسى يف هذين األسلوبين فعاًل ناقًصا لغة تميم، وجعلها فعاًل تاًما لغة 

ائ ) :الحجازيين، والقرآن الكريم جاء على لغة الحجازيين يف قوله

 (ىئ ی یی ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
 :(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)فقال:  [11الحجرات:]

 عسى: فعل تام، أن يكونوا خيًرا منهم: فاعل. 

  (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی)
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 عسى: فعل تام.

 أن يكن خيًرا منهن: فاعل.

ولو أتينا بلفظ اآلية على لغة تميم فجعلنا عسى فعاًل ناقًصا يحتاج إلى اسم 

سوا أن يكونوا خيًرا منهم، وَّل نساٍء من وخرب لكنا نقول: َّل يسخر قوم من قوٍم ع

 نساٍء عسين أن يكن خيًرا منهن.

فهذه خاصية عسى واخلولق وأوشك المذكورة يف هذين البيتين، نعيدهما، 

 قال ابن مالك:

 َبْعددددَد َبَسددددى اْ َلْوَلددددَق َأْخَ ددددَك َقددددْد 

 

دددْد   نًدددى ب دددَأْن َيْفَعددَل َبدددْن َثددداٍن ُفق 
 ِ  َيددر ْد 

اءت بعد عسى واخلولق وأوشك ُتغني عن اَّلسم يقول: أن يفعل إذا ج 

 والخرب، فإذا أغنت عن اَّلسم والخرب صارت فاعل، فصار فعاًل تاًما، ثم قال:

َدْن َبَسددددى َأْخ اْرَفددددْع ُمْضددددَمَرا  َخَجددددرِّ

 

 ب َهدددددا إَ ا اْسدددددٌم َقْبَلَهدددددا َقدددددْد ُ ك دددددَرا 

ر إذا جاء اَّلسم قبل عسى )محمٌد عسى أن ينجح( لك يف عسى أن ُتضم 

( ولك أن تجردها من الضمير، َأْخ اْرَفْع ُمْضَمَراضميًرا فيكون اسمها فهي ناقصة، )

ما فيها ضمير، عسى: تام، أن ينجح: الفاعل، فإن قلت: يف البيت األول ذكر 

َدْن َبَسى( يف الثاين قال: )َبْعَد َبَسى اْ َلْوَلَق َأْخَ َك األفعال الثالثة ) ( وأنت َخَجرِّ

َدْن َبَسىألحكام للثالثة، نقول: أراد بقوله )جعلت كل هذه ا ( أي جردن َخَجرِّ

عسى وأختيها المذكورتين من قبل، هذا هو الراجح يف المسألة والذي تدل عليه 

 الشواهد.

وبعض شرح األلفية أخذ األبيات على ظاهرها فجعل عسى واخلولق 

 قولك: )محمٌد وأوشك لما ُذكر يف البيت األول وهو أهنا تأيت تامة وناقصة، يف

عسى أن ينجح( يعني إذا تقدم، وجعل لعسى أن يتقدم اَّلسم فتقول: )محمٌد 
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عسى أن ينجح( وأن يتأخر )عسى أن ينجح محمد( لكن الصواب أن هذه األفعال  

 الثالثة لك فيها كل األساليب الثالثة:

 أن توسط اَّلسم فتقول: )عسى محمد أن ينجح(.

 ح(.وأن تقدمه: )محمٌد عسى أن ينج

 وأن تؤخره: )عسى أن ينجح محمد(.

وبذلك تعلم، أي بتخصيصنا هذه األساليب الثالثة بعسى واخلولق وأوشك، 

تعلم أن األسلوب الثالث وهو تأخير اَّلسم َّل يأيت إَّل مع هذه األفعال: عسى 

واخلولق وأوشك، وَّل يأيت مع بقية األفعال، يعني يف كاد وأخواهتا لك أن توسط 

حمٌد ينجح( ولك أن تقدمه )محمٌد كاد ينجح( وهل لك أن تؤخره اَّلسم )كاد م

 فتقول: )كاد ينجح محمد(؟ َّل، هذا كالم ابن مالك وجمهور النحويين.

وتقول: )أوشك محمٌد أن ينجح(، )محمٌد أوشك أن ينجح( وليس لك أن 

تقول: )أوشك أن ينجح محمد(؛ ألن تأخير اَّلسم هذا خاص بعسى واخلولق 

 وأوشك.

 البيت وهو قوله:أما 

 َبْعددددَد َبَسددددى اْ َلْوَلددددَق َأْخَ ددددَك َقددددْد 

 

دددْد   نًدددى ب دددَأْن َيْفَعددَل َبدددْن َثددداٍن ُفق 
 ِ  َيددر ْد 

 على الفتح، وكان  
ٌ

فإن أوشك يف البيت فعٌل ماٍض، والفعل الماضي مبني

الظاهر أن يقول: بعد عسى اخلولق أوشَك، ولو قال: أوشَك، انكسر البيت، بعد 

ن أوشْك، فإذا عسى اخلولق أوش َك قد يرد؛ فلهذا لفظ البيت الصحيح أن ُيسكِّ

سكنت أوشك ُتدغمها يف القاف بعدها؛ ألن الكاف والقاف حرفان متقاربان يصح 

بينهما اإلدغام، فتقول يف لفظ البيت: بعد عسى اخلولق أوشك قَّد يرد، وهذا 

م الصغير فهو أن يكون ُيسمى عند النحويين وعند القراء باإلدغام الكبير، أما اإلدغا



 

 
e 

g h 

f  319 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

األول ساكنًا والثاين متحرًكا وهذا معروف، مثل: من يعمل، األول ساكن والثاين 

متحرك، أو أي حرفين، أي حرفين متماثلين أو متقاربين إن كان األول ساكن 

 والثاين متحرك ُتدغمهما، هذا مقبول.

للغة، ُتسمى لغة أما إذا كان األول متحرًكا فإن اإلدغام ما يقع إَّل على هذه ا

اإلدغام الكبير ولم يأخذ هبا من القراء إَّل أبو عمرو البصري، فعنده لك أن تقول: 

 )جعل َلكم( ونحو ذلك.

 يبقى لنا البيت األخير وفيه يقول ابن مالك:

ددنْ  ددْين  م  دد  اْلسِّ
ددْز ف   َخاْلَفددْتَح َخاْلَكْسددر َأج 

 

ك دددنْ   ٌُ َقدددا اْلَفدددْتح  
َُ َخاْنت   َنْحدددو  َبَسدددْي

ا البيت فيه ذكٌر لحكٍم خاٍص بعسى، يختص بحركة السين من عسى، هذ 

فحركة السين من عسى كما تسمعون الفتح )عسى محمٌد أن ينجح( لكن يصح 

فيها الفتح والكسر إذا اتصل هبا تاء المتكلم أو نون النسوة، أي ضميُر رفٍع متحرك، 

ل: عَسيتم فلك أن تقول: )عَسيت أن أنجح( أو: )عِسيت أن أنجح(، وتقو

 وعِسيتم، وعَسيتما وعِسيتما، وعَسيتن وعِسيتن، لك ذلك، يقول:

 َُ ْن َنْحو  َبَسْي
ْين  م    اْلسِّ

ْز ف   َخاْلَفْتَح َخاْلَكْسر َأج 

ك نْ وما المقدم؟ الفتح أم الكسر؟ الفتح، وهذا قوله: ) ٌُ َقا اْلَفْتح  
( أي ُقدم، َخاْنت 

يف القراءة، القراءة السبعة كلهم قرأوا بالفتح  الفتح هو المقدم يف اللغة، وهو المقدم

إَّل نافًعا فقد قرأ بالكسر، وأظنها لم ترد يف القرآن إَّل يف موضعين، لكن المعلومة 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ) ،[246البقرة:] (ڤ ڤ ڤ ٹ)ليست ثابتة، يف: 

ما يف عسيت أو عسيِت أو عسيتم أو عسيتما، وعسيتم ما استحضرها  [22محمد:]

 الموضعين.إَّل يف هذين 

هذا ما يتعلق هبذا البيت، وبذلك ينتهي الكالم بحمد اهلل وفضله على هذا 
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الباب، باب أفعال المقاربة، إن كان هناك سؤال قبل أن نذكر بعض الفوائد فنستمع  

 إليها.

 ( 01:14:48@) الطالب:

عسى أن ينجح محمٌد، نقول: لك يف عسى هنا أن تجعلها فعاًل تاًما  الشيخ:

لها فعاًل ناقًصا، هذا من خصائص عسى، فإن جعلتها فعاًل ناقًصا ستحتاج وأن تجع

إلى اسٍم وخرب، أما اسمها فمحمد مؤخر، وأما خربها أن ينجح مقدم، ولك أن 

تجعلها فعاًل تاًما فال تحتاج إَّل إلى فاعل، ففاعلها أن ينجح محمد، أن ينجح 

 ستقول: محمد هذا اسم أم فعل أم حرف؟ هذا اسم، يف التفصيل

 أن: حرف.

 ينجح: فعل مضارع.

 محمد: اسم.

لكن )أن ينجح محمد( صارت اسم ُمؤول، اَّلسم الًمؤول هو المتكون أو 

المؤلف أو المنسبك من حرٍف مصدري وفعل، أن ينجح محمد، ليست جملة، 

 هنا اسم ُمؤول؛ ألنه من شروط الفاعل أن يكون اسًما، وقد وقع اسًما هنا.

 ( 01:17:09@) الطالب:

األسلوب الثاين مستأنس، أما يف األسلوب األول إذا توسط اَّلسم  الشيخ:

 )عسى محمٌد أن ينجح( هذه ناقصة عند الجميع.

 ( 01:17:30@) الطالب:

نعم أحسنت، عسى عند الحجازيين دائًما تلزم هذا اللفظ عسى، أما  الشيخ:

ن جاء قبلها عند تميم فإن تقدمت وجاء بعدها اَّلسم فستكون بلفظ عسى، وإ
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 اَّلسم فإنه يؤثر فيها مفرًدا أو مثنًى أو مذكًرا أو جمًعا.

 ( 01:18:00@) الطالب: 

فطفق مسًحا هنا مصدر ُيعرب مفعوًَّل مطلًقا، والمعنى أعلم فطفق  الشيخ:

 يمسح مسًحا.

 هنا أحد اإلخوة كتب لي اعتذار أقرأه لفائدة فيه ولن أذكر اَّلسم، يقول:

 ر يا شيخ عن حضور الدرس؛ لظرٍف جاءين.السالم عليكم، أعتذ

يقول: أعتذر عن حضور الدرس، هذه الجملة صحيحة أم غير صحيحة؟ هو 

يعتذر عن حضور الدرس وَّل يعتذر عن عدم حضور الدرس؟ هو يعتذر عن عدم 

الحضور، إذن يجب أن يقول: أعتذر عن عدم حضور الدرس، أما إذا حضرت 

 الدرس فلن تحتاج إلى أن تعتذر.

 يف الدرس الماضي ذكرنا من الشواهد بيًتا لفظه:

 خإن ُمددت األيدددي إلدى الددزاد لدم أكددن

 

 بدددأبجلهم إ ا أجشدددع القدددوم أبجدددل 

وشرحناه وأعربناه، وهذا البيت من قصيدٍة مشهورة للشنفرى ُتسمى بالمية  

العرب، وهي من أفضل وأشهر الشعر القديم الجاهلي، ويف العادة ُتقرن 

بانت سعاد، وجرت العادة عند  ◙مع َّلمية كعب بن زهير بالمعلقات السبع

الطالب أن يحفظوا هذه المعلقات السبع يف بداية الطلب مع َّلمية العرب 

للشنفرى وبانت سعاد لكعب بن زهير، فهذه أفضل ما قيل يف الشعر الجاهلي 

 ويهمنا منها اآلن َّلمية العرب للشنفرى.

األزد، اسمه عمرو وقيل: ُحريث، والشنفرى األزدي هذا شاعر قحطاين من 

وهو من صعاليك العرب، صعاليك من الذين تفرغوا لقطع الطريق واإلغارة على 

العرب؛ فلهذا تربأ منه قومه، أعلنوا أهنم تربأوا منه وأهدروا دمه؛ فلهذا تركهم 
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وذهب يعيش وحده يف الصحراء وذهب يعيش، قلنا: هذا من أفعال المقاربة، من  

يعيش وحده يف الصحراء وقال هذه القصيدة وسنذكر بعضها بعد الشروع، ذهب 

قليل، وهو من العدائين الثالثة الذين لم تلحقهم الخيل، كان إذا ركض ما تستطع 

 الخيل أن تلحقه هو وتأبط شًرا وعمرو بن براق، من العدائين المشهورين.

 ها:وهذه القصيدة قلنا: ذكرها بعد ما ترك قومه وأهدروا دمه فقال في

 أقيمدددوا بنددد  أمددد  صددددخَر َمط ددديكم

 

ددددواكم ألميددددل   !فددددإين، إلددددى قددددوٍم س 

 فقددد حمددَ الحاجدداُت خالليددُل مقمددرٌ  

 

 خُ دددددت ل طيدددداٍت مطايددددا خأرُحددددُل  

ًْ للكددريم بددن األ ْ   خيف األرض َمنْددأ

 

ُل   لدددى ُمتعدددزَّ
 خفيهدددا، لمدددن  ددداف الق 

 َلَعْمُرَك ما بداألرض ضديٌق بلدى أمدر ٍ  

 

 بددس، خهددو يعقددُل َسددَرْ راِبددس أخ راه 

دددٌس   دددْيٌد َبَملَّ  خلددد  دخنكدددم أهلدددوَن س 

 

هلدددددول َخَبرفددددداُء جيدددددأُل   ٌُ  خأرقدددددُط 

 هدددم األهدددُل ال مسدددتودُع السدددرِّ  الدددعٌ  

 

 لدددديهم خال الجددداين بمدددا َجدددرَّ ُيْخدددَ ُل  

 خكدددددلٌّ أبددددد ٌّ باسدددددٌل ِيدددددر أننددددد  

 

 إ ا برضددددَ أخلددددى الطرالددددد  أبسددددُل  

 خإن ُمددت األيدددي إلددى الددزاد لددم أكددن 

 

 بجلهم إ ا أجشدددع القدددوم أبجدددلبدددأ 

أقيموا صدور مطيكم فإين راحٌل عنكم إلى قوٍم أحسن منكم يف  يقول: 

الصحراء، فقد ُحمت الحاجات، يعني ُقدرت، والليل مقمٌر ترون كل شيء، َّل 

أذهب يف الخفاء، وُشدت لطياٍت، الطية: المكان الذي ُيرحل إليه، مطايا المطية 

 لى اإلبل، لماذا؟اإلبل، واألرحل ما يوضع ع

 يقول:

ًْ للكددريم بددن األ ْ  خيف األرض َمنْددأ

 

ُل   لدددى ُمتعدددزَّ
 خفيهدددا، لمدددن  ددداف الق 

يقول: كريم، َّل أرضى باإلهانة التي سببتموها لي، فذهب إلى الصحراء  

 وعاش مع الحيوانات وحده مع بعض الصعاليك.

 َلَعْمُرَك ما بداألرض ضديٌق بلدى أمدر ٍ 

 

 ، خهددو يعقددُل َسددَرْ راِبددس أخ راهبددس 
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ْيٌد َبَملٌَّس   خل  دخنكم أهلوَن س 

 اتخذت أهلين عنكم، من هؤَّلء؟

ْيٌد َبَملٌَّس   خل  دخنكم أهلوَن س 

يد هو الذئب، ُيقال للذئب سيد، وللذئبة ِسيدة، عملٌس قوي.  السَّ

هلول ٌُ  : األرقط هو الملس، والزهلول أملس.خأرقُط 

أل من أسماء الضبع، هؤَّلء أهله الذين : العرفاء هي الضبع وجيَخَبرفاُء جيأُل 

 اتخذهم بعدما طرده أهله، ويمدحهم يقول:

 هدددم األهدددُل ال مسدددتودُع السدددرِّ  الدددعٌ 

 

 لدددديهم خال الجددداين بمدددا َجدددرَّ ُيْخدددَ ُل  

 خكدددددلٌّ أبددددد ٌّ باسدددددٌل ِيدددددر أننددددد  

 

 إ ا برضددددَ أخلددددى الطرالددددد  أبسددددُل  

 شجع وأجرأ عليهيف الحرب يعني المقاتلين سماهم طرائد، أبسل يعني أ 

 ثم قال:

 خإن ُمددت األيدددي إلدى الددزاد لدم أكددن

 

 بدددأبجلهم إ ا أجشدددع القدددوم أبجدددل 

يمدح نفسه بأنه يصرب على الجوع وَّل يتعجل األكل وهذه من األمور  

 المستحسنة قديًما وحديًثا كما قلنا من قبل، واهلل أعلم.

 خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه.
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 الدرس الثامن والعشرون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم يف هذه الليلة 

ثالثين وأربعمائٍة المباركة؛ ليلة اَّلثنين يف عشٍر مضت من شهر ربيٍع اآلخر لسنة 

وألف، يف هذا الجامع، جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد 

بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثامن والعشرون من دروس شرح ألفية بن مالك 

. 

أن يجعله درًسا مبارًكا، وأن ينفع به يف الدنيا واآلخرة، وأن  نسأل اهلل 

 التفهيم، إنَّه على كل شيٍء قدير.يرزقنا فيه اإلخالص والتوفيق و

وقف بنا الشرح يف الدرس الماضي عند الكالم على باٍب جديد من النواسخ، 

وهو باب )إنَّ وأخواهتا(، فباب )إنَّ وأخواهتا( من نواسخ اَّلبتداء، وهي أول النوع 

 ثالثة أنواع:  -كما ذكرنا أكثر من مرة-الثاين من النواسخ؛ ألنَّ نواسخ اَّلبتداء 

 ما يرفع المبتدأ وينصب الخرب، وهذا الناسخ يشمل ثالثة أبواب: :النوع األخل

o .)يشمل )كان وأخواهتا 
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o .ويشمل )ما الحجازية(، وهي ما يعمل عملها 

o .ويشمل )كاد وأخواهتا(، أفعال المقاربة 

ما يعمل عكس الناسخ األول، أي: ينصب المبتدأ ويرفع  :خالناسخ الثاين

 ن النواسخ يشمل بابين: الخرب، وهذا النوع م

 الذي نشرحه يف هذه الليلة إن شاء اهلل. ويشمل باب )إنَّ وأخواهتا(، وه 

  وسيأيت ،) ويشمل باب )َّل النافية للجنس(، فهي أيًضا تعمل عمل )إنَّ

 الكالم عليها إن شاء اهلل يف المستقبل.

يف ذكر  إًذا فالكالم ما زال موصوًَّل على نواسخ اَّلبتداء، ابن مالك 

 هذا الباب أبياًتا كثيرة، نقرأ منها ما تيسر ثم نشرحه.

 رحمًة واسعة يف أول هذا الباب: يقول 

دددددددنَّ َلَعدددددددلَّ .174
ََ لك     نَّ َأنَّ َلْيددددددد

 

دددْن َبَمدددْل    َكدددَأنَّ َبْكدددٌس َمدددا ل َكددداَن م 

ْيددددددًدا َبددددددال ٌم ب ددددددَأنِّ .175  ٌَ  َكددددددإ نَّ 

 

ددددددْ ن    ددددددنَّ اْبنَددددددُه ُ خ ض 
 ُكددددددفٌء َخلك 

يخَ .176   َراع  َ ا اْلتَّْرت ْيددَب إالَّ ف دد  الَّدد  

 

ي  ْيددددَر الَبدددد   َِ ََ ف ْيَهددددا َأْخ ُهنَددددا   َكَلْيدددد

 َخَهْمدددَز إ نَّ اْفدددَتْح ل َسددددِّ َمْصدددَدر  .177 

 

دددددر    دددددَوْ َ اَك اْكس  َها َخف ددددد  س   َمَسددددددَّ

َلْه .178  ْر ف   االْبت َدا َخف   َبْدء  ص   َفاْكس 

 

ددددددددديٍن ُمكْ   َلدددددددددهْ َخَحْيدددددددددُث إ نَّ ل َيم   م 

َْ َمَحلَّ .179  َْ ب اْلَقْول  َأْخ َحلَّ َي
 َأْخ ُحك 

 

ددددددد  ُ خ َأَمدددددددْل    َحددددددداٍل َكُزْرُتدددددددُه َخإ نِّ

َقددا.180  ددْن َبْعددد  ف ْعددٍل ُبلِّ  َخَكَسددُرخا م 

 

دددددُه َلدددددُ خ ُتَقدددددى   ب دددددالَّ َم  َكددددداْبَلْم إنَّ

 َبْعددددددَد إَ ا َفَجدددددداءٍة َأْخ َقَسددددددم  .181 

 

دددددددد الَ الََم َبْعددددددددَدُه ب ددددددددَوْجَهيْ    ن  ُنم 

 َمدددْع ت ْلدددو  َفدددا اْلَجدددَزا َخَ ا َيطَّدددر دُ .182 

 

ددد  َأْحَمدددُد    ف ددد  َنْحدددو  َ ْيدددُر اْلَقدددْول  إ نِّ

 َخَبْعَد َ ات  اْلَكْسر  َتْصَحُب اْلَخَبدرْ .183 

 

رْ   ٌَ ددددددد  َلدددددددَو  الَُم اب ْتدددددددَداٍء َنْحدددددددُو إنِّ
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 أو ما تيسر منها يف هذه الليلة.نشرح هذه األبيات إذا استطعنا إن شاء اهلل، 

 إن كان هناك حافظ فلنستمع إليه قبل أن نبدأ بالقراءة، األبيات أو بعضها.

 طيب، َّل حافظ الليلة.

ها ابن مالك يف البداية، فقال:  نَّ َلَعلَّ َكَأنَّ ")إنَّ وأخواهتا( عدَّ
ََ لك  نَّ َأنَّ َلْي   " ،

، وكأنَّ  ، وأنَّ (، هذه األربعة مختومة بنوٍن فهذه ستة أحرف، وهي: )إنَّ ، ولكنَّ

، وليت(، فهي ستة أحرف. دة، ثم )لعلَّ  ُمشدَّ

لماذا عملت هذه األحرف هذا العمل: نصب اَّلسم ورفع  السؤال األخل:

 الخرب؟ يعني: لماذا لم تكن أحرًفا ُمهملة، وإنَّما كانت أحرًفا عاملة؟

 فالجواب عن ذلك؟ معنا يا إخوان، تفضل.

 (.6:13) طالب:

َّل، هذا سبب إعمالها هذا العمل، لكن لماذا عِملت أصاًل؟ لماذا لم  الشيخ:

 تكن مهملة؟ لماذا عِملت؟

ألنَّها حروٌف مختصٌة باألسماء، وسبق ذكر هذه القاعدة يف الحروف: أنَّ 

الحروف المختصة األصل فيها العمل، الحروف التي تختص باألسماء أو تختص 

لى األسماء فقط أو تدخل على األفعال فقط، األصل فيها باألفعال، يعني: تدخل ع

أنَّها تعمل، والحروف غير المختصة، أي: التي تدخل على األسماء وعلى األفعال 

مًعا، فهذه األصل فيها أنَّها ُمهملة، ويقولون: هاملة، أي: َّل تعمل، وسبق ذكر هذه 

َيددا.184  َخالَ َيل دد    ي الَّدد َم َمددا َقددْد ُنف 

 

ددددددَن ا  ددددددَياَخالَ م   ألَْفَعددددددال  َمددددددا َكَرض 

 َخَقددددْد َيل ْيَهددددا َمددددَع َقددددْد َكددددإ نَّ َ ا .185 

 

َ ا  ددددَدا ُمْسددددَتْحو   َلَقددددْد َسددددَما َبَلددددى اْلع 

َط َمْعُمْوَل اْلَخَبدرْ .186   َخَتْصَحُب اْلَواس 

 

 َحدددلَّ َقْبَلدددُه اْلَخَبدددرْ  اَخاْلَفْصدددَل َخاْسدددمً  
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 القاعدة أكثر من مرة بأمثلتها.

، ليست أفعاًَّل كــ)كان وأخواهتا، وكاد وأخواهتا(، فــ)إنَّ وأخواهتا( أحرف

ا.  وإنَّما هي أحرف، وعِملت ألنَّها أحرٌف مختصٌة باَّلسم، هذا تعليل واضح جدًّ

ثم حاولوا أن يتكلفوا تعلياًل آخر، وهو تعليل عملها هذا العمل، وهو نصب 

رفع اَّلسم  اَّلسم ورفع الخرب، لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا لم تعمل مثل )كان(

ونصب الخرب؟ أو لماذا لم تُجر كما عملت أحرف الجر؛ ألنَّ األصل يف الحروف 

 المختصة باألسماء أنَّها تجر؟

حاولوا أن ُيعلِّلوا ذلك فقالوا: ألنَّها أشبهت األفعال، هذه األحرف أشبهت 

الثية األفعال، بخالف بقية األحرف األخرى فإنَّها َّل ُتشبه األفعال، فهذه األحرف ث

، وليت، ولعل(، فهي ثالثية،  ، وأنَّ ورباعية وخماسية، بعضها ثالثي، مثل: )إنَّ

(، كاألفعال، فاألفعال  (، وبعضها خماسي مثل: )لكنَّ وبعضها رباعي، مثل: )كأنَّ

تأيت ثالثية ورباعية وخماسية، وأيًضا هي مفتوحة اآلخر، مبنيٌة على الفتح، كالفعل 

 البناء.الماضي مالزٌم للفتح على 

طيب، فإن قيل: لو صحَّ هذا التعليل لكنَّا ُنعملها كاألفعال، واألفعال ماذا 

تعمل؟ ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، يعني: كنا نرفع هبا األول وننصب هبا 

الثاين، والواقع أنَّ هذه األحرف تنصب األول وترفع الثاين، يعني: بالعكس، علَّلوا 

ُعكس عملها بياًنا لفرعيتها، لكي يكون الفرع أحقَّ من  ذلك أيًضا، فقالوا: إنَّما

كما ذكرنا أكثر من -األصل، فعكسوا العمل لبيان هذه الفرعية، وهذه التعليالت 

هي تعليالٌت وليست بأحكام، يعني: َّل ُتغير يف األحكام اللغوية شيًئا، وإنَّما  -مرة

وا فإنَّا َّل ُتغير من األحكام هي تعليالت، إن أصابوا هبا فبها ونعمت، وإن لم ُيصيب

شيًئا، إَّل أنَّها ُتفيد الطالب يف معرفة هذه األسرار، أو يف معرفة القياس والرتجيح 

 بين األقوال، ونحو ذلك.
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 طيب، هذه األحرف )إنَّ وأخواهتا( كم حرف؟ 

ا إمام النحويين سيبويه فقد ذكرها خمسة،  ستة أحرف كما ذكرها ابن مالك، أمَّ

ها عندما عدَّ هذه األحرف، "رف الخمسةاألح"قال:  (، لم يُعدَّ ، وأسقط منها )أنَّ

( حرٌف  ( و)أنَّ (، يرى أنَّ )إنَّ ( هي )إنَّ والسبب يف ذلك هو... يعني: يرى أنَّ )أنَّ

واحد، أحياًنا يأيت بالكسر وأحياًنا يأيت بالفتح، وسيأيت بياٌن أوسع من ذلك بعد 

 قليل.

حرف  "لدد"كر هذه األحرف وبيَّن عملها، فقال: ابن مالك يف البيت األول ذ

نَّ َلَعلَّ َكَأنَّ "جر، 
ََ لك  نَّ َأنَّ َلْي  ، ما بالها يا ابن مالك؟"  

ْن َبَمْل "قال: لهذه األحرف  ، كأنَّ العكسية هنا مقصودة، "َبْكٌس َما ل َكاَن م 

إلى الناسخ  فــ)كان وأخواهتا( الناسخ األول: ترفع اَّلسم وتنصب الخرب، ثم نأيت

الثاين )إنَّ وأخواهتا( فينعكس معها العمل، أي: نصب األول ورفع الثاين، والصورة 

األصلية البسيطة للجملة اَّلسمية قبل دخول النواسخ أصاًل كانت مكونًة من مبتدأٍ 

 مرفوع وخربٍ مرفوع، فعلى ذلك يكون الصور: 

 مبتدأ والخرب مرفوعان.الجزءآن مرفوعان، ال الصورة األخلى األصلية البسيطة:

نفس الجزأين قد ُسبقا بــ)كان(، كقولنا مثاًل: )محمٌد  ثم الصورة الثانية:

كريٌم(، مبتدأ وخرب مرفوعان، ثم أدخل )كان(: )كان محمٌد كريًما(، الصورة الثانية 

 رفع األول ونصب الثاين.

)إنَّ  جاءت بالعكس، وهي نصب األول ورفع الثاين، تقول: خالصورة الثالثة:

 محمًدا كريٌم(.

وستأيت الصورة الرابعة يف باب )ظنَّ وأخواهتا(، وهي نصب الجزأين، )ظننت 

 محمًدا كريًما(.
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وهذا مما يدل على أنَّ للعقل عماًل كبيًرا يف بناء هذه اللغة، اللغة العربية قد 

كثيًرا عن عِمل العقل عماًل كبيًرا يف بناءها وإحكام هذا البناء؛ ولهذا يقول العلماء 

، حكيمة أي: محكمة البناء، "إنَّ اللغة العربية لغٌة حكيمة عادلة"اللغة العربية: 

وعادلة أي: أنَّها تعدُل بين ألفاظها يف األحكام، كما ذكرنا لذلك أمثلة كثيرة متفرقة 

 من األبواب السابقة.

تملة فتجد أنَّ الجملة اَّلسمية اآلن قد احتوت على كل األوجه العقلية الُمح

 ( السابق، وهذا واضح.13:52للرفع والنصب )

 ثم إنَّ ابن مالك مثَّل لهذه األحرف، فقال: 

الكاف حرف تشبيه أو حرف تمثيل، هنا يقول حرف تمثيل أدق، )كــ( ثم يأيت 

( هذا حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخرب َّل ، )"إنَّ ٌيًدا بالمٌ "المثال:  إنَّ

محل له من اإلعراب مبني على الفتح، و)زيًدا(: اسم إنَّ منصوب، و)عالٌم(: خرب 

 إنَّ مرفوع.

( حرف توكيٍد  (: )إنَّ وليس من الدقة يف اإلعراب أن تقول يف إعراب )إنَّ

( ليس حرف  بين: بأنَّ )إنَّ نصب، وإنَّما هو حرف ونصب، كما يقوله بعض الُمعرِّ

ا حرف ناصب تقوله  نصٍب ورفع، نقول: حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خربه، أمَّ

( ما يصح أن تقول  ا )إنَّ يف نحو )لن(، تقول: )لن( حرف نفٍي ونصب، صح، أمَّ

فيه: حرف نصب وتسكت، إَّل على قوٍل ُينسب إلى الكوفيين، وهو قوٌل ضعيٌف 

ألحرف إنَّما عِملت يف أسمائها فقط، عِملت يف أسمائها يف المسألة: يرون أنَّ هذه ا

ا الخرب فلم تعمل فيه شيًئا.  النصب فقط، وأمَّ

(، يعني: مرفوع بالخربية، بخربية  طيب، مرفوع، تقول: مرفوٌع بما كان قبل )إنَّ

ْيددددددددًدا َبددددددددال ٌم ب ددددددددَأنِّ  ٌَ  َكددددددددإ نَّ 

 

دددددْ ن    دددددنَّ اْبنَدددددُه ُ خ ض 
 ُكدددددفٌء َخلك 
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( عماًل واحًدا فقط وهو نصب اَّلسم، على قولهم يصح أن   المبتدأ، فُيثبتون لـــ)إنَّ

( حرف توكيد ونصب، ولكنَّ التدريس قديًما وحديًثا قائٌم على مذهب تقول: )إ نَّ

البصريين والجمهور، وهو أنَّ هذه األحرف عاملٌة للنصف يف أسمائها وعاملٌة 

 للرفع يف أخبارها.

( حرف توكيد ينصب "بالٌم بأنَّ  ُكفءٌ "ثم قال:  ( )أنَّي كفٌء(، )أنَّ ، هذه )أنَّ

( يف قوله: اسمه ويرفع خربه، أين اسم  ؟"أنَّي كفءٌ "ه؟ أين اسم )أنَّ

( منصوب أم يف محل  (، اسم )أنَّ ياء المتكلم، الضمير، ياء المتكلم اسم )أنَّ

 نصب؟

يف محل نصب؛ ألنَّك مع الُمعرب تقول: منصوب، ومع المبني تقول: يف محل 

 نصب.

( مرفو ( يف محل نصب، و)كفٌء(: خرب )أنَّ  ع.إًذا فياء المتكلم: اسم )أنَّ

ْ ن  "ثم قال:  (: حرف "خلكنَّ ابنه  خ ض  (، )ولكنَّ ، هذا المثال الثالث لــ)لكنَّ

( منصوب، وأين  استدراك ينصب اسمه ويرفع خربه، )ابنه(: )ابن( اسم )لكنَّ

( مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنَّه من  الخرب؟ الخرب قوله: )ذو(، )ذو(: خرب )لكنَّ

 كيف ُنعرهبا؟ "ابنه"يف قوله:  األسماء الخمسة أو الستة، والهاء

كل ضميٍر اتصل باسٍم فهو مضاٌف إليه يف "مضاف إليه يف القاعدة المعروفة: 

 ، و)ضغن(: أيًضا مضاٌف إليه مجرور."محل جر

 ، ونستطرد إلى ذكر معانيها بسرعة، مع أنَّ ابن مالك ما ذكر المعاين، فــ)إنَّ

( للتشبيه، و)لكنَّ  ( للتوكيد، و)كأنَّ ( وأنَّ ( لالستدراك، و)ليت( للتمني، و)لعلَّ

 للتوقع.

( للتوكيد، وهذا المعني معنى التوكيد معنًى شائٌع منتشر يف اللغة؛  ، وأنَّ فــ)إنَّ
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 ألنَّه معنًى يطلبه المتكلم يف مواضع كثيرة، ما المراد بالتوكيد؟ 

 أحرف التوكيد، الكلمات التي تدل على التوكيد، المراد... مثاًل نقول: إنَّ 

المعنى هنا التوكيد، الغرض، الفائدة، المراد: التوكيد، يقول: إنَّ الفائدة والغرض 

التوكيد إذا كان هذا الحرف أو هذه األداة َّل تزيد يف المعنى اإلجمالي شيًئا، يعني: 

أنَّ المعنى معروٌف قبل هذه األداة، ولم تأت األداة بمعنًى جديد، مثال ذلك: عندما 

 يٌم(، ما المعنى اإلجمالي لــ)محمٌد كريٌم(؟تقول: )محمٌد كر

نسبة الكرم لمحمد، فإذا قلت: )إنَّ محمًدا كريٌم(، زاد المعنى شيًئا؟ المعنى 

دت المعنى، يعني:  ( هنا فقط أكَّ اإلجمالي للجملة نسبة الكرم إلى محمد، )إنَّ

ا الكلم ات التي تأيت نسبة الكرم إلى محمد بشدة وقوة وتأكيد، هذا نقول: تأكيد، أمَّ

بمعاٍن جديدة َّل ُتعرف إَّل بلفظها، َّل ُتعرف حتى ُتلفظ هذه األلفاظ، هذه المعاين 

مؤسسة، معاين جديدة، مثاًل: )محمٌد كريٌم(، تقول: )هل محمٌد كريٌم؟( هل حرف 

 اَّلستفهام، ما معنى الحرف هنا )هل(؟ التأكيد؟

ت تعرفه قبل أن نأيت بكلمة َّل، هنا دلَّت على اَّلستفهام، هذا اَّلستفهام هل كن

 )هل(؟

ما نعرفه حتى تقول: )هل(، إًذا )هل( معناها مؤسس، معنى جديد، َّل ُيعرف 

ا  إَّل بكلمة )هل(، فهذا المعنى خاص، نقول: معناها الذي أفادته اَّلستفهام، أمَّ

( يف )إنَّ محمًدا كريم( ما أفادت معنًى جديًدا، وهكذا ُيقال يف كل ما ُيقال عن ه )إنَّ

إنَّ غرضه وفائدته التوكيد، هذا ُيقال يف النعت، ُيقال يف الحال، ُيقال يف التمييز، 

ا من اللغة، ولو أردنا أن ُنطبِّق بسرعة على التمييز مثاًل،  ُيقال يف أبواب كثيرة جدًّ

على التمييز، لو قلت لكم مثاًل: )عندي ثالثون(، ما تعرفون حتى أقول لكم: 

 ثالثون قلًما قبل أن أقول )قلًما(؟ )قلًما(، تعرفون عندي
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 )قلًما( هذا تمييز، ما فائدته والغرض منه؟ التأكيد أم التأسيس؟ 

التأسيس، يأيت بمعنًى جديد، لكن عندما أقول لكم: )أيام الشهر ثالثون يوًما(، 

 )يوًما( هنا تمييز، لكن فائدته التأكيد أم التأسيس؟

ۀ ۀ )ك )أيام الشهر(، وهكذا، التأكيد؛ ألنَّه معروف )يوًما( من قول

 ، تمييز، هذا للتأكيد وَّل للتأسيس؟[36التوبة:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ

للتأكيد، ومعنى التأكيد معنًى بالغي عظيم ُيقصد كثيًرا، لكنَّه يكون بالغًة 

 وفصاحًة عندما يدعو المعنى إليه، وَّل ُيستعمل يف كل حين من دون داٍع.

ا  (، أمَّ ، وأنَّ ( قلنا: فمعناها اَّلستدراك، كأن تقول: طيب، هذه )إنَّ )لكنَّ

( التشبيه، تقول: )كأنَّ محمًدا أسد(  )محمٌد شجاٌع، لكنَّه بخيل(، استدراك، و)كأنَّ

( للتوقع. ا )ليت( فللتمني، و)لعلَّ  و)كأنَّ هنًدا قمر(، وأمَّ

( للتوقع؟ (، ما معنى كون )لعلَّ  نبدأ بــ)لعلَّ

الشر، توقع الخير كأن تقول: )لعلَّ اهلل يرحمنا(، التوقع هو توقع الخير أو توقع 

)لعلَّ المطر ينزل(، توقع الشر كأن تقول: )استعجل لعلَّ العدو يأيت(، )لعلَّ 

 اَّلختبار صعٌب(، ونحو ذلك.

ا )ليت( فللتمني،  ون توقع الخير ترجًيا، وُيسمون توقع الشر إشفاًقا، وأمَّ وُيسمُّ

(؟التمني، تمني الشيء، ما الفرق ب  ين التمني والتوقع؟ ما الفرق بين )ليت( و)لعلَّ
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 :قيل هنا قوالن 

، وهو المشهور: قالوا: إنَّ التمني يعني )ليت( إنَّما يكون يف القول األخل

المستحيل والصعب، يف المستحيل كأن تقول: )ليت الشباب يعود(، واألمر 

ا، كأن يقول الفقير: )لي ت لي ألوًفا كثيرًة الصعب يعني الذي توقعه بعيد جدًّ

( يكون للتوقع، يعني األمر الذي تتوقع أن يحدث، هذا قول  فأتصدق هبا(، و)لعلَّ

(، بين التمني والتوقع.  مشهور يف الفرق بين )ليت( و)لعلَّ

، وهو أنَّ )ليت( ُيستعمل يف المستحيل وغير المستحيل كما خقيل قواًل آ ر

ان غير المستحيل صعًبا أم غير سبق، يف المستحيل وغير المستحيل، سواًء ك

( ُتستعمل يف غير المستحيل فقط، فتقول يف )ليت(: )ليت الشباب  صعب، و)لعلَّ

يعود(، هذا مستحيل، وتقول: )لعلَّ لي أمواًَّل عظيمة فأتصدق هبا( وأنت فقير، 

هذا صعب، وتقول: )لعلَّ محمًدا يأيت(، هذا هو المستعمل يف اللغة، أنَّ )ليت( 

استعمالها يف المستحيل والصعب، لكنَّها ُتستعمل أحياًنا يف المطلوب  تأيت أكثر

 القريب، هذا ما يتعلق بمعانيها.

نعم بسرعة، الحرف الناسخ  ،(پ پ ڀ): نأخذ قوله 

( حرف أم فعل أم اسم؟  (، )لعلَّ  )لعلَّ

 حرف، إًذا َّل محل له من اإلعراب كالحروف.

(؟ الكاف منصوبة وَّل يف مح ل نصب؟ يف محل نصب ألنَّه ضمير واسم )لعلَّ

 مبني.

( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  والخرب؟ )باخٌع(: خرب )لعلَّ

، )نفسك(: مفعوٌل به [3الشعراء:] (پ ڀ پ)طيب )نفسك(، إعراب 
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منصوب، ما الذي نصبه؟ )باخٌع(، )باخٌع(: اسم فاعل يعمل عمل فعله، لعلَّك  

 تبخع نفسك يعني: ُتهلكها.

، نعم، محمد: [1الط ق:] (چ چ چ چ ڇ ڃ)وقال تعالى: 

 .)  الحرف الناسخ: )لعلَّ

 واسم الحرف الناسخ: لفظ الجاللة )اهلل(، 

 .[1الط ق:] (چ چ چ ڇ)والخرب: الجملة الفعلية 

 نعم، أحسنت.

بعد أن ذلك ذكر ابن مالٍك عمل هذه األحرف، وهو نصب اَّلسم ورفع 

د، جاءت هذه األحرف ناصبًة للجزأين، الخرب، ُينبِّه على أنَّه جاء ببعض الشواه

ناصًبة لالسم وللخرب، ومن ذلك قول الشاعر: )يا ليت أيام الِصبا رواجعا(، قال: 

)ليت أيام الصبا رواجعا(، وكان على اللغة المشهورة يقول: )ليت أيام الصبا 

 رواجُع(.

للغة وقال اآلخر: )أَّل يا ليتني حجًرا بواٍد(، فقال: )ليتني حجًرا( وعلى ا

 المشهورة كان يقول: )ليتني حجٌر(.

 وقال الشاعر: 

 وعلى اللغة المشهورة يقول: )إنَّ ُحراسنا أسُد(.

ثين بلفظ:  ، «إنَّ قعَر جهنَم سبعين  ريًفا»وجاء يف حديٍث ُيروى عند الُمحدِّ

، ُيعلِّق على الحديث وهو "يف بعض األصول سبعون": قال اإلمام النووي 

يف بعض األصول سبعون بالواو، وهو ظاهر، وفيه حذف أي "يف مسلم، قال: 

يددل  فْلتددأت  خْلددتكْن   إ ا اْسددودَّ ُجددنُح اللَّ

 

اَسددددنا ُأْسدددددا  فاًفددددا إنَّ ُحرَّ
 ُ طدددداَك   
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 "سبعين"، ويف معظم األصول والروايات: "مسافَة قهر جهنم مسيرة سبعين خريًفا

إنَّ قعر جهنم سبعون »ع: بالياء، رواه مسلم، وقلت: الذي يف صحيح مسلم المطبو

، وهذا من األسباب التي ذكرناها من قبل، األسباب التي جعلت كثيًرا من « ريًفا

النحويين ُيحجمون عن اَّلحتجاج بألفاظ الحديث ما لم يثُبت كوهنا من لفظ النبي 

 ،ثين ُيجيزون الرواية بالمعنى، فهذا معروف عندهم ؛ ألنَّ الُمحدِّ

ديث يشهد بذلك، وأغلب األحاديث قد ُرويت بألفاٍظ والواقع يف كتب األحا

ون بأنَّ هذا من تغيير لفظ الحديث من الرواة، واَّلحتجاج ما يكون  كثيرة، وهم ُيقرُّ

إَّل بُمحتٍج به، كثيٌر من رواة األحاديث َّل يحتج بلغاهتم؛ فلهذا يشرتطون يف 

ه ، أنَّ اَّلحتجاج بالحديث أن يغلب على الظن كونه من لفظ النبي

، فالنبي باتفاق أفصح من نطق بالضاد؛ إذا كان من كالم النبي 

ولهذا يحتجون بأحاديث العبادات، األحاديث التي ُيتعبد بألفاظها؛ أنَّها َّل ُتغير، 

وباألحاديث القصيرة، وباألحاديث التي ُتذكر من أدلة فصاحته، ومن جوامع 

 لفظي.الكلم، واألحاديث التي ُرويت باللفظ، المتواتر ال

يعني هم قاعدهتم واحدة: إذا غلب على الظن أنَّ الحديث من لفظ 

 احتَّجوا به. النبي

 :طيب، ثم يقول بعد ذلك 

باب، ترتيب حكم ترتيب الجملة يف هذا ال يف هذا البيت يبين ابن مالك 

 الجملة مع )إنَّ وأخواهتا(، ما حكمه؟

، أي: الرتتيب المذكور يف "َخَراع  َ ا اْلتَّْرت ْيَب "ُيبين ذلك ابن مالك يف قوله: 

 األمثلة السابقة: 

ي ْيدددددَب إالَّ ف ددددد  الَّددددد  
 َخَراع  َ ا اْلتَّْرت 

 

ي  ْيددددَر الَبدددد   َِ ْيَهددددا َأْخ ُهنَددددا 
ََ ف   َكَلْيدددد
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ي"يف نحو هذا المثال:  ْيَر الَب   َِ ْيَها َأْخ ليَ ُهنَا 
ََ ف  م الخرب، "َلْي ، لك أن ُتقدِّ

يريد أن يقول: إنَّ الخرب يف هذا الباب يجب تأخيره، يجب أن يلتزم األصَل، وهو 

ْيًدا َعالٌِم(، وَّل يجوز أن تقول: )إنَّ عالٌم أن يتأخر وأن يتقدم اَّلسم، تقول: )إِنَّ زَ 

زيًدا(، كما كنت تقول يف باب )كان( مثاًل، تقول: )كان محمٌد عالًما(، و)كان 

ا يف هذا الباب فال يجوز تقديم الخرب إَّل إذا كان الخرُب شبه  عالًما محمٌد(، أمَّ

ول: )إنَّ زيًدا يف جملة، أي: ظرًفا، أو جاًرا ومجروًرا، فالجار والمجرور كأن تق

م الخرب فتقول: )إنَّ يف البيت زيًدا(، والظرف كأن تقول: )إنَّ زيًدا  البيت(، ثم ُتقدِّ

م الظرف فتقول: )إنَّ عندك زيًدا(، وهذا  عندك(، )عندك(: ظرف مكان، ثم ُتقدِّ

ي"مراده بقوله:  ْيَر الَب   َِ ْيَها َأْخ ُهنَا 
ََ ف  ي َكَلْي

ت فيها غير البذي(، ، )لي"إالَّ ف   الَّ  

البذي: القبيح، صاحب الكالم القبيح، قال: )ليت فيها غير البذي( يعني: )ليت 

م الخرب ألنَّه جاٌر ومجرور، أو: )ليت هنا غير البذي(،  غير البذي فيها(، ثم قدَّ

 )هنا(: ظرف لإلشارة للمكان، لكن إعرابه هنا ظرف مكان.

  ه ا الباب خقد جاٌ يف أبواٍب سابقة؟فإن قلَ: لما ا ال يجوٌ تقديم الخبر يف

 فالجواب عن ذلك ُيعرف مما ذكرناه قباًل يف سبب إعمال هذه األحرف.

 (.34:54) طالب:

نعم، هذا الجواب؛ ألنَّ عملها ضعيف، ألنَّها َّل تعمل باألصالة، وإنَّما  الشيخ:

لى األفعال تعمل بالتشبيه والحمل على األفعال، نقول: إنَّما ُأعملت حماًل لها ع

التي ُتشبهها، والفرع َّل يكون كاألصل، بل ينحط عن درجته، األفعال لك أن 

تتصرف فيها بالتقديم والتأخير، فتقول: )أكرم محمٌد زيًدا(، و)أكرم زيًدا محمٌد(، 

ْيددددددددًدا َبددددددددال ٌم ب ددددددددَأنِّ  ٌَ  َكددددددددإ نَّ 

 

دددددْ ن    دددددنَّ اْبنَدددددُه ُ خ ض 
 ُكدددددفٌء َخلك 

ْيدددددَب إالَّ ف ددددد  الَّددددد 
يَخَراع  َ ا اْلتَّْرت     

 

ي  ْيددددَر الَبدددد   َِ ْيَهددددا َأْخ ُهنَددددا 
ََ ف   َكَلْيدددد
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ا هذه األحرف التي عملت بالتشبيه والحمل فهي أضعف، فلهذا لم تعمل هذا  أمَّ

 العمل.

ما الحجازية(، )ما( الُمشبَّهة بــ)ليس(، أنَّ )ما ومثل ذلك ذكرناه يف )

الحجازية( أيًضا على ترتيٍب ُذكر، أيًضا يجب أن تراعي هذا الرتتيب، تقول: )ما 

م الخرب، لماذا؟[31يوسف:] (ڤ ڤ ڤ)محمٌد بخياًل(،   ، وَّل ُتقدِّ

ها ألنَّ )ما( إنَّما عملت حماًل على )ليس(، فــ)ليس( لك التقديم والتأخير ألنَّ 

ا األصل فهو  األصل، و)ما( ليس لك فيها التقديم والتأخير؛ ألنَّ هذه تعليالت، أمَّ

م الخرب مع هذه األحرف، علَّلوا بما قلنا قبل قليل، فإن قلت:  أنَّ العرب َّل ُتقدِّ

بيَّنت لماذا لم يجز تقديم الخرب، فلماذا جاز مع شبه الجملة؟ لماذا جاز تقديم 

رتم قبل قليل؟الخرب مع شبه الجملة  ، وعملها ضعيف كما قرَّ

فالجواب على ذلك: أنَّ العرب يتوسعون يف شبه الجملة، يف الظروف والجار 

والمجرور، ما َّل يتوسعون يف غيرها، وهذا يدخل يف أبواٍب كثيرة، تجد أنَّ شبه 

 الجملة يجوز فيها ما َّل يجوز يف غيرها.

آل ] (ڳ ڱ ڱ ڱ): ومن الشواهد على ذلك: قوله 

م الخرب فنقول: [13بمران: ، يف الكالم يمكن أن نقول: )إنَّ عربًة يف ذلك(، ثم ُنقدِّ

 )إنَّ يف ذلك عربًة(، والالم هي َّلم اَّلبتداء، سيأيت الكالم عليها.

، يقول يف الكالم: )إنَّ أنكاًَّل [12المزمل:] (ڱ ڱ ں)ومن ذلك قوله: 

( منصوب، و)لدين ا(: ظرف مكان )لدى(، )لدى( لدينا(، )أنكاًَّل(: اسم )إنَّ

منا الخرب ألنَّه شبه  مضافة إلى )نا(، )لدينا(، و)لدى( مثل )عند( فهي ظرف، ثم قدَّ

 (ڱ ں ڱ)جملة، فنقول: )إنَّ لدينا أنكاًَّل(، وهذا نص اآلية: 
 ، هذا ما يتعلق برتتيب الجملة.[12المزمل:]
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 سؤال؟يف  

 (.38:12) طالب:

مه ولك أن تؤخره.نعم، إذا كان الخرب شب الشيخ:  ه جملة لك أن ُتقدِّ

 (.38:23) طالب:

نعم، يجوز لك الوجهان، يجوز لك الوجهان نحوًيا، لكن أيُّهما أفضل  الشيخ:

مه،  وأبلغ وأفصح؟ هذا يعود إلى المعنى الذي تريد، إذا كنت ُتركِز على زيد فقدِّ

 إذا كان الكالم على )زيد(، زيد، زيد، أين زيد؟

ًدا يف الداخل(، لكن إذا كان الكالم على البيت، )البيت مسموٌع تقول: )إنَّ زي

 فيه صوًتا، البيت، من يف البيت(؟

فتقول: )إنَّ يف البيت زيًدا(، هذه أمور بالغية، لكن من حيث النحو: الوجهان 

م ما هتتم به.  يجوزان، واألصل أنَّك ُتقدِّ

 : طيب، ثم قال ابن مالك 

( وفتحها، وقد سبق يف أول الدرس أنَّ سيبويه  اآلن تكلَّم على كسر همزة )إنَّ

  ) ( حرٌف واحد، فــ)إنَّ وأنَّ عدَّ هذه األحرف خمًسا؛ ألنَّه يرى أنَّ )إنَّ وأنَّ

(، ويأيت مرةً  (  حرٌف واحد، يأيت مرًة بالكسر )إنَّ (، فمتى يأيت بالكسر )إنَّ بالفتح )أنَّ

(؟  ومتى يأيت بالفتح )أنَّ

يف هذا البيت بيَّن ابن مالك القاعدة العامة للكسر والفتح، هي قاعدة واحدة، 

ا القاعدة فواحدة، يقول:   وتطبيقها ُينتج لك مواضع كثيرة، أمَّ

 َسددددددِّ َمْصدددددَدر  َخَهْمدددددَز إ نَّ اْفدددددَتْح ل  

 

ددددر    ددددَوْ َ اَك اْكس  َها َخف دددد  س   َمَسدددددَّ

 

َسددددددِّ َمْصدددددَدر  
 َخَهْمدددددَز إ نَّ اْفدددددَتْح ل 

 

َها َخف دددد   ددددر   َمَسدددددَّ ددددَوْ َ اَك اْكس   س 
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، دَّللة "َخَهْمَز إ نَّ اْفَتْح "، ما قال: وهمز أنَّ افتح، قال: "َخَهْمَز إ نَّ اْفَتْح "فقوله: 

(؟ ( وَّل )أنَّ  على أنَّ األصل )إنَّ

(، وهذا هو القول المشهور يف المسألة، وقيل:  دَّللة على أنَّ األصل )إنَّ

(، وقيل: إنَّ كاًل    منهما أصل.بالعكس، األصل )أنَّ

 طيب، 

( إنَّما تدخل على  -يا إخوان-القاعدة  ( وفتحها هو أنَّ )إنَّ يف كسر همزة )إنَّ

 جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخرب، مكونة من اسم وخرب.

 ( واَّلسم والخرب، ثالثة أجزاء:طيب، هذه الجملة مكونة من )إنَّ 

  ا أن تستطيع أن تحذف هذه الثالثة وتضع ا أن تؤول بمصدر مفرد، إمَّ إمَّ

 مكان الجميع المصدر.

  ) ا أن يكون المعنى المراد هبا الجملة اَّلسمية، يعني: تحذف )إنَّ وإمَّ

 وتبقى الجملة اَّلسمية كما كانت.

( وما دخلت علي ا أن تريد بــ)إنَّ ه، يعني: اسمها وخربها، أن تريد هبا إمَّ

المصدر، يعني: تستطيع أن تحذف الثالثة وتضع مكاهنا المصدر، أو أنَّك تريد به 

 ) (، بحيث لو حذفت )إنَّ معنى الجملة، يعني: الجملة اَّلسمية ثم ُتدخل )إنَّ

 عادت الجملة إلى مفرد وَّل جملة؟

محمًدا كريٌم(، نعم، ما معنى  عادت المفرد إلى جملة، مثال ذلك: لو قلنا: )إنَّ 

 )إنَّ محمًدا كريم(؟

(، معناها: )محمد كريم( أم معناها: )كرم  )إنَّ محمًدا كريم(، هذه بـــ)إنَّ

َسددددددِّ َمْصدددددَدر  
 َخَهْمدددددَز إ نَّ اْفدددددَتْح ل 

 

ددددر    ددددَوْ َ اَك اْكس  َها َخف دددد  س   َمَسدددددَّ
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 محمد(؟ 

)محمد كريم( هذه جملة اسمية، مبتدأ وخرب، )كرم محمد( هذا مصدر، 

مصدر مضاف إلى )محمد(، )كرم محمد( هذا مصدر، وهو مفرد، ليس جملة، 

ي: ليس جملة اسمية مبتدأ وخرب، وَّل فعلية فعل وفاعل، ماذا تريد بقولك: )إنَّ يعن

 محمًدا كريم(؟ تريد معنى المفرد )كرم محمد( أم تريد الجملة )محمد كريم(؟

تريد معنى الجملة )محمد كريم( تكسر، نعم، وإذا قلت: )واهلل إنَّ محمًدا 

 كريم(؟ كريم(، تريد )واهلل كرم محمد( أم )واهلل محمد

( تكسر، )إنَّ محمًدا كريم(.  إًذا هذه )إنَّ

(؟ يعني:  طيب، تقول: )عرفت أنَّ محمًدا كريم(، هل المعنى على إسقاط )إنَّ

 )عرفت محمد كريم( أم على تأويل الثالثة بالمصدر، يعني: )عرفت كرم محمد(؟

 )عرفت كرم محمد(، هنا معنى الجملة وَّل معنى المفرد؟

 ر وَّل تفتح؟المفرد، إًذا تكس

( وفتحها.  تفتح، هذه القاعدة، هذه القاعدة يف كل كسر همزة )إنَّ

طيب، وتقول: )علمت بأنَّك خائف(، هل المعنى )علمت بأنك خائف( أو 

 )علمت بخوفك(؟

 )بخوفك(، إًذا تفتح وَّل تكسر؟

تفتح، طيب، وإذا قلنا مثاًل: )يعجبني أنَّك مجتهد( أو )يعجبني أنَّ محمًدا 

 ، معناها: )يعجبني محمٌد مجتهد( أم )يعجبني اجتهاد محمد(؟مجتهد(

 إًذا تفتح وَّل تكسر؟ 

تفتح، فالقاعدة: أنَّها إذا كان المعنى هبا معنى الجملة، يعني: يمكن أن ُتسقط 
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( فقط وتبقى الجملة مبتدأ وخرب، هذه تفتح، وإذا كان معناها معنى المفرد  )إنَّ

معموليها اَّلسم والخرب، محل الجميع، المصدر، يعني: ُتحل محلها ومحل 

َها"مصدر، فهذه تفتح، وهذه معنى قوله:  َسدِّ َمْصَدٍر َمَسدَّ
، إذا سدَّ "َخَهْمَز إ نَّ اْفَتْح ل 

ها، ماذا تفعل؟   المصدر المفرد مسدَّ

َوْ َ اكَ "تفتح،  َوْ َ اَك "، إذا لم يُسد المصدر مسدها، "َخف   س  َخف   س 

ر    لقاعدة العامة للفتح والكسر.، هذه هي ا"اْكس 

( خمعموليها:   إً ا فدد)إنَّ

o  فحينئٍذ تكون ،) ا أن تكون بمعنى الجملة، يعني: على معنى إسقاط )إنَّ إمَّ

 مكسورة.

o .ا أن تكون على معنى تأويلها بمصدر مفرد، فتكون مفتوحة  وإمَّ

ئٍذ يف طيب، فإذا كانت ُمؤولًة بمفرد مصدر، فإنَّها تكون مفتوحة، وتكون حين

مواضع اإلعراب؛ ألنَّها تؤول بمفرد، تؤول بمصدر مفرد، والمصدر من األسماء 

 أم من األفعال أم من الحروف؟ 

من األسماء، إًذا َّل بد له من إعراب، نعم، هذا من... عندما تؤولها بمصدر قد 

 تكون حينئٍذ فاعاًل، أو مفعوًَّل به، أو مبتدًأ، أو خربًا، أو نحو ذلك.

اًل يف نحو: )ُيعجبني أنَّ محمًدا مجتهد(، أي: )ُيعجبني اجتهاد تكون فاع

ڭ )محمد(، )ُيعجبني(، ما الذي ُيعجبك؟ اجتهاد محمد، فاعل، وقال تعالى: 

ما الذي  ،(ڭ ۇ)، [51العنكبوت:] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 يكفيهم؟

(، هل المعنى على إسقاط  ،(ڭ ۇ ۇ ۆ)إنزالنا، فاعل،  هذه )أنَّ
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 فهم نحن أنزلنا(، أم المعنى: )أولم يكفهم إنزالنا(، مصدر؟)أن(، يعني: )أولم يك 

 .(ڭ ۇ ۇ ۆ)فلهذا فتح، 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)وقد تكون نائب فاعل، كقوله تعالى: 
 ماذا ُأوحي إليك؟ استماع نفٍر من الجن. ،(ٱ ٻ ٻ)، [1الجن:]

وتكون مفعوًَّل به كقولك: )عرفت أنَّك فاضل(، المعنى: )عرفت فضلك(، 

 (ېئ ېئ ېئ ىئ)لمعنى: )عرفت أنت فاضل(، وقال تعالى: وليس ا

: )وَّل تخافون إشراككم(، وليس المعنى: )وَّل -واهلل أعلم-، بمعنى [81األنعام:]

 تخافون أنتم أشركتم(.

، [39فصلَ:] (ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)وتكون مبتدًأ يف قوله تعالى: 

 : )ومن آياته رؤيتك األرض(.-واهلل أعلم-المعنى 

جر، كــ)عجبت من أنَّك مهمل(، أي: )عجبت من  وتكون مجرورًة بحرف

 (ڭ ڭ ۓ)أنت مهمل(، )عجبت من إهمالك(، تفتح، وقال تعالى: 
 : )ذلك بإيماهنم(.-واهلل أعلم-، المعنى [3المنافقون:]

وتأيت خربًا عن اسم معنى، لننتبه، قد تأيت خربًا لكن عن اسم معنى، اسم 

 المعنى، ماذا يقابل اسم المعنى؟ 

ذات أو الجثة، اسم الذات أو الجثة هو الذي ُيدرك بإحدى الحواس اسم ال

الخمس؛ ُيلمس، أو ُيبصر، أو ُيسمع، أو ُيشم، أو ُيذاق، هذا ُيسمى اسم ذات أو 

جثة، واألشياء التي َّل ُتدرك بالحواس الخمس ُيسميها أسماء معاين؛ كالكتاب، 

السعادة والشقاوة والقلم، وزيد، والشارع، هذه أسماء جثث أو ذوات، لكن 

والهناء واَّلعتقاد واإليمان، هذه أمور ُتسمى أسماء معاين؛ ألنَّها َّل ُتدرك 
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بالحواس الخمس، قد تدرك آثارها، لكن هي َّل ُتدرك بالحواس الخمس، فنقول: 

قد تقع خربًا عن اسم معنى، مثل: )اعتقادي أنَّك فاضل(، التقدير: )اعتقادي أنت 

 (؟فاضل( أم )اعتقادي فضلك

)اعتقادي فضلك(، بخالف اسم الجثة، اسم الجثة لو قلت: زيٌد، تقول: )زيٌد 

 أنَّه فاضل( أو )زيٌد إنَّه فاضل(؟

لها، تأول بجملة أو بمفرد؟   زيٌد، انظر، أوِّ

)زيٌد إنَّه فاضل( بمعنى: )زيٌد هو فاضل( أو )زيٌد فضله(؟ هو فاضل، تأولت 

 ة، إًذا تكسر وَّل تفتح هنا؟بجملة أو بمفرد؟ )زيٌد هو فاضل(، بجمل

تكسر، تقول: )زيٌد إنَّه فاضل(، لكن اعتقادي أنَّك فاضل، يعني: )اعتقادي 

 أنت فاضل( أو )اعتقادي فضلك(؟

)فضلك(، هي القاعدة واحدة، ُتطبِّقها تصير الكلمة واضحة، وهي كثيرة، 

 وذكروا مواضع أخرى، لكنَّ القاعدة واحدة، طيب.

 (.51:32) طالب:

 اعتقادي... خ:الشي

 (.41: 51) طالب:

نعم، تقول: )يف اعتقادي أنَّ زيًدا فاضل(، تقول: )أنَّ زيًدا( أو )إنَّ  الشيخ:

 زيًدا(؟

(، تقول: )يف اعتقادي أنَّ زيًدا فاضال(، إًذا المعنى: )اعتقادي زيٌد فاضل(  )أنَّ

 أو )اعتقادي فضل زيد(؟

 ها خرب المعنى.)اعتقادي فضُل زيد(، فتفتح هنا أيًضا؛ ألنَّ 
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ر  "القاعدة، ثم قال:   َوْ َ اَك اْكس   ، بيَّن بعض مواضع الكسر، فقال: "َخف   س 

 كم ذكر من موضع؟ 

ذكر ستة مواضع للكسر، وهناك مواضع أخرى أيًضا، أنت إذا طبَّقت القاعدة 

المذكورة سابًقا ستخرج بمواضع كثيرة، لكن هذه أشهر المواضع، مواضع 

 الكسر.

( يف اَّلبتداء، يف ابتداء الكالم، )إنَّ  ن المواضع:خ كر م اَّلبتداء، إذا وقعت )إنَّ

 (ڎ ڎ ڈ)، [1القدر:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)محمًدا فاضل(، 

؛ ألنَّ المعنى: )إنَّ محمًدا فاضل( أي: )محمٌد فاضل(، وليس المعنى [1الكوثر:]

 )فضل محمد(، لو قلت: )فضل محمد(، بقي الكالم ناقًصا، ما باله؟

: )إعطاؤك -واهلل أعلم-، المعنى [1الكوثر:] (ڎ ڎ ڈ)م، نع

 الكوثر( أم المعنى: )نحن أعطيناك الكوثر(؟ 

(، هذه على معنى الجملة، إًذا تكسر.  )نحن أعطيناك الكوثر(، ثم أدخل )إنَّ

يف أول جملة الصلة، جملة الصلة إنَّما تأيت بعد اَّلسم  خالموضع الثاين:

لة درسناها من قبل؛ الذي وإخوانه، تقول: )جاء الموصول، واألسماء الموصو

(، فتقول:  الذي ُأحبه(، هنا الصلة: )أحبه(، طيب اجعل الصلة جملة أولها )إنَّ

)جاء الذي إنَّه فاضل(، أو )جاء الذي إنِّي ُأحبه(، تكسر؛ ألنَّها يف أول الجملة، 

له( أو )جاء )جاء الذي إنَّه فاضل(، هنا المعنى جملة أم مفرد؟ )جاء الذي فض

 الذي هو فاضل(؟

ددَلْه  ددْر ف دد  االْبت ددَدا َخف دد  َبددْدء  ص   َفاْكس 

 

َلددددددددهْ   دددددددديٍن ُمْكم   َخَحْيددددددددُث إ نَّ ل َيم 

َْ َمَحددلَّ   دد َْ ب دداْلَقْول  َأْخ َحلَّ َيدد
 َأْخ ُحك 

 

دددددد  ُ خ    َأَمددددددْل َحدددددداٍل َكُزْرُتددددددُه َخإ نِّ

َقددددا  ددددْن َبْعددددد  ف ْعددددٍل ُبلِّ  َخَكَسددددُرخا م 

 

دددددُه َلدددددُ خ ُتَقدددددى   ب دددددالَّ َم  َكددددداْبَلْم إنَّ
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 )هو فاضل(، إًذا تكسر على القاعدة.

يف أول جملة القسم، إذا وقعت يف أول جملة القسم، إذا أتى  الموضع الثالث:

قسم، يأيت بعده جواب القسم، وجواب القسم إنَّما يكون جملة، تقول: )واهلل(، 

 ،(ڄ) ،(وئ)يحلف بما شاء من مخلوقاته:  )تاهلل(، )باهلل(، واهلل 

 هذه األقسام بعدها جواب قسم، ُمقسم عليه، )واهلل(، )واهلل( ماذا؟ ،(ڤ)

 ،) )واهلل ألجتهدن(، )واهلل أذهبن(، واهلل، هات جواب القسم مبدوًءا بــ)إنَّ

 )واهلل إنَّك فاضل(، المعنى: )واهلل أنت فاضل( أو )واهلل فضلك(؟

ٻ ٻ  ٱ ٻ)، )واهلل أنت فاضل(؛ ألنَّ على معنى الجملة تكسر

پ پ  ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ)، فكسر، [2-1العصر:] (ٻ پ

: )نحن -واهلل أعلم-، المعنى [3-1الد ان:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 أنزلناه(، معنى جملة؛ فلهذا كسر.

يف أول الجملة المحكية بالقول، يعني: إذا ُسبقت بقول، كأن  :الموضع الرابع

فاضل(، المعنى جملة وَّل  تقول: )قلت: إنَّ محمًدا كريم(، )قلت: إنَّ محمًدا

مفرد؟ )قلت: إنَّ محمًدا فاضل(، المعنى: )قلت: محمًدا فاضل( أو )قلت: فضل 

 محمد(؟

ڇ ڇ )، [30مريم:] (ڈ ژ ژ ڑ))قلت: محمًدا فاضل(، إًذا تكسر، 

 .[12المالدة:] (ڍ ڍ

( يف أول جملة الحال، نعم؟ الموضع الخامس:  إذا وقعت )إنَّ

 (.56:33) طالب:

رة، هذه حرٌف آخر، نعم تقول: هذه )أنْ  (، هذه )أْن( الُمفسِّ ، أنَّ ( وليست )إنَّ
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 )قلت: أْن اجلسوا(. 

قلنا: الموضع الخامس: يف أول جملة الحال، نحو: )جاء محمٌد وإنَّه خائف(، 

قد يكون مفرًدا، وقد يكون جملًة، جملة اسمية أو جملة  -كما تعرفون-الحال 

(، فإنَّها تكون مكسورة، نحو: )جاء فعلية، فإذا كان الحال جملًة م بدوءًة بــ)إنَّ

محمٌد وإنَّه خائف(؛ ألنَّ المعنى )جاء محمٌد وهو خائف(، وليس المعني: )جاء 

 محمد وخوفه(، فهي على معنى الجملة وليست على معنى المفرد.

َْ َمَحلَّ َحاٍل َكُزْرُتُه َخإ  "وهنا مثَّل ابن مالك لنا بمثال، قال:  ، "نِّ  ُ خ َأَمْل َأْخ َحلَّ

أي: )زرته يف هذه الحالة(، والتقدير: )زرته وأنا ذو أمل(، فتأولت بجملة؛ فلهذا 

 يكسر.

انتبهوا له ألنَّه مخيف، الموضع السادس: إذا دخلت الالم  الموضع السادس:

(، تقول: )علمت أنَّك  يف الخرب، مهما دخلت الالم يف الخرب فإنَّك تكسر )إنَّ

لمت فضلك(، فإذا قلت: )علمت إنَّك لفاضل(، فأدخلت الالم فاضل(، أي: )ع

هذه الالم َّل تدخل  -كما سيأيت-يف الخرب، يجب أن تكسر، هذا كالم العرب؛ ألنَّه 

(، وهذا  ( وَّل بقية أخواهتا، َّل تدخل إَّل بعد )إنَّ (، وَّل تدخل بعد )أنَّ إَّل بعد )إنَّ

، فالم اَّلبتداء َّل "َحُب اْلَخَبْر الَُم اب ْتَداءٍ َخَبْعَد َ ات  اْلَكْسر  َتْص "قول ابن مالك: 

(، فلهذا تقول: )علمت أنَّك فاضل(، فإذا  تصحب إَّل خرب ذات الكسر، يعني: )إنَّ

 أدخلت الالم قلت: )علمُت إنَّك لفاضل(.

ُه َلُ خ ُتَقى"وابن مالك أيًضا مثَّل لنا بمثال، فقال:  ، لو لم ُيدخل الالم "اْبَلْم إنَّ

ُه َلُ خ ُتَقى"يقول: )اعلم أنَّه ذو تقى(، عندما أدخل الالم قال: لكان  ، واهلل "اْبَلْم إنَّ

  :لو لم [1المنافقون:] (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)يقول ،

يأت بالالم لكان ُيقال يف الكالم: )نشهد أنَّك رسول اهلل(، عندما جاءت الالم كسر، 
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م، لو لم ، لوجود الال[1المنافقون:] (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

 تكن الالم موجودة لقلنا يف الكالم: )يعلم أنَّك رسوله(.

هنا السبب يف ذلك يأيت تفصيله يف باب )ظنَّ وأخواهتا(، يف باب )ظنَّ 

وأخواهتا( يأيت موضوع ُيسمونه التعليق، ُتعلِّق الفعل، يعني: تمنع وصوله إلى ما 

قات، يعني: فواصل، تفصل بعده، تمنع وصوله إلى الجملة التي بعدها، هناك ُمعلِّ 

)ظنَّ وأخواهتا( عن الجملة بعدها فال تؤثر فيها، من هذه الفواصل: َّلم اَّلبتداء، 

، وعلم( كلها من هذا الباب، تقول: )علمت أنَّك فاضل(، ثم إذا أدخلت  فــ)ظنَّ

ک گ گ گ )بينهما استفهام، تقول: )علمُت ما هؤَّلء ينطقون(، 

م هنا فصل بينهما فلم تعمل، أو تأيت بنهي، أو ، اَّلستفها[65األنبياء:] (گ

تأيت بال الخرب، تقول: )علمت إنَّك لفاضل(، )علمت( حينئٍذ تكون داخلة على 

رها هكذا؛ ألنَّ العرب التزمت  جملة، يعني: )علمُت أنت فاضٌل(، يجب أن ُنقدِّ

 الكسر إذا دخلت الالم يف الخرب.

ْر ف   "فية، ُنعيدها، قال: فهذه ستة مواضع ذكرها ابن مالك يف األل َفاْكس 

َلهْ "، هذا الموضع األول، "االْبت َدا َخَحْيُث إ نَّ "، هذا الموضع الثاين، "َخف   َبْدء  ص 

َلهْ  يٍن ُمْكم  َْ ب اْلَقْول  "، يعني: إذا وقعت يف جواب القسم، ثم قال: "ل َيم  َي
، "َأْخ ُحك 

َْ مَ "هذا الموضع الثالث، ثم قال:  ، إذا وقعت يف أول جملة "َحلَّ َحالٍ َأْخ َحلَّ

َقا ب الَّ َم  "الحال، هذا الموضع الخامس، ثم قال:  ْن َبْعد  ف ْعٍل ُبلِّ ، "َخَكَسُرخا م 

 الموضع السادس إذا دخلت الالم على الخرب. 

  :وهناك مواضع أخرى أيًضا للكسر 

( بعد )حيث( أو بعد )إذ(؛ كأن تقول: )اجل منها: س حيث إنَّ إذا جاءت )إنَّ

( بعد )حيث( وبعد )إذ( ُتكسر،  محمًدا جالس(، أو )جئتك إذ إنَّك نائم(، فــ)إنَّ
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وتفصيل ذلك يأيت يف الكالم على باب اإلضافة؛ ألنَّ )حيث( و)إذ( يلزمان  

اإلضافة إلى جملة، فإذا كان يلزمان اإلضافة إلى جملة، فال بد أن يكون الذي 

 ملة إًذا تكسر.بعدهما جملة، فتكسرها بجملة، ج

( يف خرب اسم الذات؛ كأن تقول: )زيٌد  خمن ه ه المواضع أيًضا: إذا جاءت )إنَّ

إنَّه فاضل(، )كتابي إنَّه مفيد(؛ ألنَّ التقدير هنا على الجملة، )كتابي هو مفيد(، كما 

 سبق شرحه قبل قليل.

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ )قوله تعالى:  :خمن  لك

كون -واهلل أعلم-لمعنى ؛ ألنَّ ا[170األبراف:] (مئ ىئ : )والذين ُيمسِّ

 بالكتاب وأقاموا الصالة نحن َّل نضيع أجرهم.

.) ( وكسر همزة )إنَّ  طيب، هذا ما يتعلق بفتح همزة )إنَّ

أنَّ هناك مواضع يجوٌ لك فيها أن تكسر  بعد  لك ي كر لنا ابن مالك 

( خأن تفتحها، سي كر لنا أربعة مواضع، فيقول:   )إنَّ

هذه المواضع األربعة َّل تخرج عن القاعدة السابقة التي ذكرناها، وهناك 

( بمف رد على وجه، وأن تتأولها على جملة بوٍجه مواضع يجوز لك أن تتأول )إنَّ

آخر، فيكون لك يف هذا الموضع الفتُح والكسر، طبَّقوا ذلك فوجدوا أنَّه ينطبق 

 على عدة مواضع، ذكر ابن مالٍك أربعة مواضع، هذه المذكورة:

( بعد )إذا( الفجائية،  الموضع األخل: يقول: بعد )إذا( الفجائية، إذا وقعت )إنَّ

كسر والفتح، )إذا( الفجائية، )إذا( الدالَّة على المفاجأة، يقول: فيجوز لك ال

 )خرجت فإذا الشمس طالعة(، هذه فجائية اآلن، )خرجت فإذا األسد(.

 َ ا َفَجددددددددداءٍة َأْخ َقَسدددددددددم  َبْعدددددددددَد إ

 

دددددددد    الَ الََم َبْعددددددددَدُه ب ددددددددَوْجَهْين  ُنم 

 َمدددددْع ت ْلدددددو  َفدددددا اْلَجدددددَزا َخَ ا َيطَّدددددر دُ  

 

ددد  َأْحَمدددُد    ف ددد  َنْحدددو  َ ْيدددُر اْلَقدددْول  إ نِّ
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 انظر: )إذا( اآلن ماذا جاء بعدها؟

يف المثال األول: )خرجت فإذا الشمس طالعٌة(، جملة اسمية، مبتدأ وخرب 

(، جاء بعد )إذا( مفرد مبتدأ والخرب ظاهران، ثم تقول: )خرجت فإذا األسد

 محذوف، يعني: )فإذا األسد موجود(.

(، لك أن تكسر على  طيب، فإذا قلت: )خرجُت فإذا إنَّ الشمَس طالعة(، )إنَّ

معنى الجملة، يعني: )خرجت فإذا الشمس طالعة(، صار معنا الجملة، فتكسر، 

نى: )خرجت فإذا طلوع ويمكن أن تفتح: )خرجت فإذا أنَّ الشمس طالعة( على مع

 الشمس(، يعني: طلوع الشمس موجود.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 كنت أظنه سيًدا كريًما، فإذا هو لئيم، قال: )إَِذا إنَُّه َعْبُد اْلَقَفا واللََّهاِزِم(، لك أن

تكسر على معنى الجملة، يعني: )إذا هو عبٌد(، ولك أن تفتح إذا أنَّه على معنى 

 المفرد، يعني: )فإذا عبوديته(، يعني: )فإذا عبوديته موجودة(.

( بعد القسم، "َأْخ َقَسم  "يقول فيه ابن مالك:  :خالموضع الثاين ، إذا وقعت )إنَّ

( بعد  القسم يجوز لك أن تفتح وأن تكسر، هنا نحتاج إلى أن نتأمل، فإذا وقعت )إنَّ

 قبل قليل يف مواضع الكسر، قال: 

 ما الفرق بني املوضعني؟ 

ح  الفرق بين الموضعين: ح فيه بالفعل، إنَّما ُيصرَّ أنَّ القسم يف الكسر َّل ُيصرَّ

ا هنا يجوز لك [1العصر:] (َواْلَعْصرِ )الٌمقسم به؛ )واهلل(، )تاهلل(، فيه ب ، أمَّ

حت بفعل القسم، مثل: )ُأقسُم(، أو  الوجهان إذا أتيت بفعل القسم، إذا صرَّ

يدددَل َسددديًِّدا
ْيدددًدا َكَمدددا ق  ٌَ َُ ُأَرْ   خُكنْددد

 

م     ٌ َهددددددا ددددددُه َبْبددددددُد اْلَقَفددددددا خاللَّ  إ َ ا إنَّ

 

ددَلهْ  ددْر ف دد  االْبت ددَدا َخف دد  َبددْدء  ص   َفاْكس 

 

َلددددددددهْ   دددددددديٍن ُمْكم   َخَحْيددددددددُث إ نَّ ل َيم 
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)أحلُف(، أو )أحلف(، أو )يحلف(، حينئٍذ لك أن تفتح وأن تكسر على المعنيين  

 يس لك إَّل الكسر.السابقين، تقول مثاًل: )واهلل إنَّك بطل(، ل

حت بالفعل، لك أن تكسر، )ُأقسم باهلل  طيب، وإذا قلت: )ُأقسم باهلل(، فصرَّ

 إنَّك بطل(، ولك أن تفتح: )ُأقسم باهلل أنَّك بطل(.

ا الفتح:  ا الكسر: فعلى معنى الجملة، يعني: )ُأقسم باهلل أنت بطل(، وأمَّ أمَّ

يعني: )ُأقسم باهلل على فعلى التأويل بالمفرد وتقدير حرف الجر )على(، 

 رجولتك(، ومن ذلك قول الشاعر: 

ح بالفعل،  (، فصرَّ
ِّ

 شاعر أنكر ابنه، فقال ذلك لزوجته: )َأْو َتْحلِِفي بَِربِِّك الَعلِي

رواية: )أنِّي(، ورواية: )إنِّي(، فإذا فتح )أنَّي( فعلى تقدير حرف الجر، يعني: 

(، وإذا كسر، فعلى التأويل بالجملة، يعني: 
ِّ

)أو تحلفي على أنَّي أبو ذيَّالك الَصبي

.)
ِّ

 أنا أبو ذيَّالك الصبي
ِّ

 )أو تحلفي بربك العلي

( بعد فاء الجزاء، الموضع الرابع، األول: بعد إذا  :الموضع الثالث وقعت )إنَّ

)إذا( الفجائية، والثاين: بعد فعل القسم، والثالث: إذا وقعت بعد فاء الجزاء، يعني: 

فاء الشرط، يف أسلوب الشرط، أسلوب الشرط: أداة شرط وفعل شرط وجواب 

ى فاء، تقول: )إن شرط، جواب الشرط إذا كان فعاًل مضارًعا أو ماضًيا لم يحتج إل

 تأت ُأكرمك(، )إن قام محمد قام زيد(.

طيب، فإن لم يكن كذلك احتاج إلى فاء، فتقول: )إن تأِت فأنا ُأكرمك(، )إن 

 تأِت فأنت بطل(، وهكذا.

( بعد  هذا المراد بفاء الجواب، أو فاء الجزاء، أو فاء الشرط، فإذا وقعت )إنَّ

ددددددددد ِّ 
ددددددددد  ب َربِّدددددددددك  الَعل 

 َأْخ َتْحل ف 

 

  ِّ 
ال دددددددَك الَصدددددددب  ددددددد  َأُبدددددددو َ يَّ  َأنِّ

 

ددددددددد ِّ 
ددددددددد  ب َربِّدددددددددك  الَعل 

 َأْخ َتْحل ف 

 

ددددددد    ِّ  َأنِّ
ال دددددددَك الَصدددددددب   َأُبدددددددو َ يَّ
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 سرها.فاء الجزاء، فلك أن تفتحها، ولك أن تك

أن تقول: )من يأتني فإنِّي ُمكرمه(، لك أن تكسر على معنى الجملة،  من  لك:

يعني: )من يأتني فأنا ُمكرمه(، ولك أن تفتح على معنى المفرد، يعني: )من يأتني 

ر الخرب، يعني: )من يأتني فإكرامه موجود(.  فإكرامه(، وُتقدِّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): ومن ذلك: قوله 

، فيها قراءتان سبعيتان: )فإنَّه( و)فأنَّه(، [54األنعام:] (چ چ چ ڇ

چ چ )، الجواب: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )، لك أن تكسر على معنى الجملة، يعني: (ڇ

(، )فاهلل غفوٌر رحيم(، ولك أن تفتح على  (ڃ ڃ چ چ فــ.. احذف )إنَّ

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)معنى المفرد، يعني: 

فالغفران، يعني: فالغفران  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) فالغفران،

 إزاءه.

وهو األخير: إذا وقعت خربًا لمبتدأٍ هو يف المعنى، المبتدأ  ،الموضع الرابع

 والخرب شيٌء واحد يف المعنى، وكالهما قول، والقائل واحد.

كل هذه الشروط لكي نحصر أسلوب معين عند العرب؛ كأن تقول: )قولي: 

)قولي: إنِّي أستغفر اهلل(، )قولي: إنِّي أذكر اهلل(، إذا قلت: )قولي إنِّي أحمد اهلل(، 

 إنِّي أحمد اهلل(:

 )قولي(: مبتدأ.

 )إنِّي أحمد اهلل(: خرب.

)قولي(، ما قولك؟ هو لفظ )إنِّي أحمد اهلل(، فالقول هو الخرب، المبتدأ هو 
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(، الحمد قول، الخرب يف المعنى، والمبتدأ قولي: )قول(، والخرب: )إين أحمد اهلل 

والقائل واحد، قائل الجملتين واحد، )قولي( والذي يحمد واحد، فلك حينئٍذ يف 

الهمزة الكسر والفتح، تقول: )قولي: إنِّي أحمد اهلل(، أو )قولي: أنَّي أحمد اهلل(، 

فعلى الفتح على التأويل بمفرد، يعني: )قولي: حمد اهلل(، وعلى الكسر: )قولي: 

يعني: )قولي: أنا أحمد اهلل(، يعني: لك الوجهين؛ ولذلك قول ابن  إنِّي أحمد اهلل(،

، لك أن تفتح على معنى المفرد، "ف   َنْحو  َ ْيُر اْلَقْول  إ نِّ  َأْحَمُد "مالك يف األلفية: 

يعني: )خير القول الحمد(، ولك أن تكسر على معنى الجملة، يعني: )خير القول 

 أنا أحمد اهلل(.

(  هل هناك من سؤال يا إخوان بعد أن انتهينا من الكالم على كسر همزة )إنَّ

 وفتحها؟ تفضل.

 (.1:15:11) طالب:

إذا اختلَّ شرٌط من الشروط السابقة فإنَّك تكسر، فإذا كان المبتدأ قوًَّل،  الشيخ:

وإنَّما كان عماًل، )عملي إنِّي أحمد اهلل(، هنا َّل بد األول قول والثاين قول، ولو 

نِّي أحمد اهلل(، صار عمل ليس قول، هنا العرب تكسر، تقول: قلت: )عملي إ

)عملي إنِّي أحمد اهلل(، يعني: َّل بد القول أو ما يف معناه، )قولي خير القول(، 

)ذكري(، )كالمي(، فإذا كان القائل مختلًفا، )قولي: إنَّ محمًدا يحمد اهلل(، فقولي 

حمد اهلل(، فكل هذه الشروط هي أنا، والحمد لمحمد، تكسر، )قولي: إنَّ محمًدا ي

لضبط هذا األسلوب، قولك: )قولي: إنِّي أحمد اهلل(، فإذا اختلَّ أي شرط من هذه 

 الشروط وجب الكسر.

طيب، يذكرون أنَّ خياًطا خاط قباًء لرجل، الغطاء، لكنَّ هذا القباء لم ُيعجب 

 الرجل، فقال فيه بيتين، فقال: 
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 هذين البيتني مدح أم هجاء؟ 

يقول: سل الناس جميًعا َّل يعرفون؛ ألنَّه قد يكون هجاًء وقد يكون مدًحا، ويف 

قوله: )ليت عينيه سواًء(، أعمل )ليت( يف اَّلسم بالنصب ويف الخرب بالنصب، 

ال: )عيناه(، وجعلها ناصبًة للخرب؛ جعل )ليت( ناصبًة لالسم؛ فقال: )عينيه(، ما ق

 فقال: )سواء(، ولم يقل: )سواٌء(، وقلنا: هذه على لغة قليلة.

ا تزوج بوران بنت الحسن، فأعطى  ومثله: قول شاعٍر يف المأمون، الخليفة لمَّ

 الشعراء وحرم هذا الشاعر، فقال الشاعر: 

 الختن يعني: المأمون، هذان البيتان أيًضا مما َّل ُيعرف أمدح هو أم هجاء.

ُيروى أنَّ أعرابًيا فصيًحا دخل قريًة، فسمع المؤذن يقول: )أشهد أنَّ محمًدا 

رسوَل اهلل(، فنصب )محمًدا( ونصب )رسوَل(، يعني: نصب اَّلسم والخرب، فقال 

 ؟ يعني يسأل الخرب، أين الخرب؟األعرابي: ويحك، يفعل ماذا

)أشهد أنَّ محمًدا(، إذا نصب جعله بدًَّل لــ)أشهد أنَّ محمًدا(، كأن ُيقال: 

)أشهد أنَّ محمًدا(، أو قال: )أشهد أنَّ رسوَل اهلل(، ما قال خرب، فقال: ويحك، 

 يفعل ماذا؟ أين الخرب؟ 

( وأخواهتا لغٌة  قليلة ُمستنكرة عند كثيٍر وهذا يدل على أنَّ نصب الجزأين بــ)إنَّ

 من العرب.

طيب، هذا األعرابي ماذا قال للرجل؟ قال: ويحك، ما معنى ويحك، وما 

  دددددددداط لدددددددد  بمددددددددرٌخ قبدددددددداء

 يًعدددددددددددافسدددددددددددل النددددددددددداس جم

  

 ليددددددددددددَ بينيددددددددددددده سدددددددددددددواء 

 أمددددددددددددددددددديًحا أم هجدددددددددددددددددداء

 

 بددددددددددددددددددارك اهلل للحسددددددددددددددددددن

 يدددددددا إمدددددددام الهددددددددْ ظفدددددددرت

  

 خلبدددددددددددددددددوران يف الخدددددددددددددددددتن 

 خلكددددددددددددن ببنددددددددددددَ مددددددددددددن؟
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 الفرق بين ويحك وويلك؟ هل هما بمعنًى أم مختلفان؟ 

 نعم، تفضل.

 ويحك للرتحم...

 (.1:19:22) طالب:

نعم، أحسنت، ويحك ُتستعمل للرتحم عند الرضا، إذا رضيت عن اإلنسان 

ا ويلك فهذه ُتستعمل يف الشر عند الغضب، تقول : ويحك، يعني: رحمك اهلل، وأمَّ

 إذا غِضبت من إنسان أو من شيء تقول: ويلك، ماذا تفعل؟!

ق بين ويحك وويلك، هذا التفريق هو الذي  وكثيٌر من الناس اآلن ما يكاد ُيفرِّ

ك أنت تقول عليه جماهير أهل اللغة؛ ولهذا قال الرجل هنا: ويحك للمؤذن، وكذل

لزميلك وألخيك ولحبيبك تقول له: )ويحك، ذاكر(، )ويحك، انتبه(، يعني: 

رحمك اهلل، لكن إذا كنت تريد أن تدعو عليه بخالف ذلك وأنت غضبان، فتقول 

 له: ويلك.

ف يقول يف منظومته:   وابن ُمشرَّ

د أن يقول: هناك ألفاًظا تقولها العرب َّل تقصد معانيها اللفظية، يعني يري

العرب قد تقول لإلنسان الذي ُتعجب بفعله وترضى عنه: قاتلك اهلل، ما أحسن 

جوابك! وتقول ذلك عن رًضا، َّل تريد حقيقة اللفظ، وهذا من الغلط أنَّ اإلنسان 

ر أو يتعامل مع اللغة أن يتعامل معها تعاماًل لفظًيا دون أن  دائًما إذا أراد أن ُيفسِّ

 يعرف المعاين البعيدة والمجازية.

َْ َيَداكَ : »ومن ذلك قوله  ين  َتر َب  الدِّ
، المعنى «َفاْظَفْر ب َ ات 

 أال ترْ للعرب تقول بند العجدب

 

  

 قاتله اهلل خال تقول  اك بن ق  
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اللفظي لـــ)تربت يداك( يعني: اتسخت يداك بالرتاب، وهذا يف ظاهره أنَّه دعاٌء 

له،  لفظ عند العرب )تربت يداك( هذا دعاءٌ عليه؛ مع أنَّ المراد يف الحديث ويف هذا ال

 أعلم. ليس دعاًء عليه، فال يصح أن نتعامل دائًما مع األلفاظ بمعانيها الظاهرة، واهلل

 خصلَّى اهلل خسلَّم بلى نبينا محمد، خبلى آله خأصحابه أجمعين.
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 الدرس التاسع والعشرون
﷽ 

 

يْ  لَّه َربِّ اْلَعاَلم 
د َخَبَلى آل ه  خأصحابه اْلَحْمُد ل  َن خالص ة خالس م بلى نبينا ُمَحمَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

اَّلثنين السابع عشر من ربيٍع اآلخر من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة 

 .الحبيب المصطفي 

راجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد اهلل نعقد يف جامع ال

عليه رحمة –وتوفيقه الدرس التاسع والعشرين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-اهلل

وكان الكالم قد توقف هنا يف الماضي على باب إن وأخواهتا، وقد شرحنا ما 

 :حتى توقفنا بند قول ابن مالك  تيسر من أبيات هذا الباب،

 :فيقول الدرس سنشرح أيًضا ما تيسر من أبيات هذا الدرس، ويف هذا 

 َخَبْعددَد َ ات  اْلَكْسددر  َتْصددَحُب اْلَخَبددرْ .183

 

رْ   ٌَ دددددددد  َلددددددددَو  الَُم اب ْتددددددددَداٍء َنْحددددددددُو إنِّ

َيدددا.184   َخالَ َيل ددد    ي الَّددد َم َمدددا َقدددْد ُنف 

 

دددددددَيا  دددددددَن األَْفَعدددددددال  َمدددددددا َكَرض   َخالَ م 
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ف ُمْبط ددُل .187 ي اْلُحددُرخ   َخَخْصددُل َمددا ب دد  

 

دددددددى اْلَعَمدددددددُل    إْبَماَلَهدددددددا َخَقدددددددْد ُيَبقَّ

 َجددددال ٌز َرْفُعددددَك َمْعُطْوَفددددس َبَلددددىخَ .188 

 

  َ 
 َمنُْصددددددوب  إ نَّ َبْعددددددَد َأْن َتْسددددددَتْكم 

ددددددددنَّ َخَأنْ .189 
َْ ب ددددددددإ نَّ لك  َقدددددددد

 َخُأْلح 

 

ََ َخَلَعددددددلَّ َخَكددددددَأنْ   ددددددْن ُدْخن  َلْيدددددد
 م 

َْ إ نَّ َفَقدددددددلَّ اْلَعَمدددددددُل .190  َفددددددد  َخُ فِّ

 

 َخَتْلدددددددَزُم الَّددددددد َُم إ َ ا َمدددددددا ُتْهَمدددددددُل  

َ  َبنَْهددددا إ ْن َبددددَداَخُربَّ .191 
 َمددددا اْسددددُتْ ن 

 

دددددددددددَداً    َمدددددددددددا َنددددددددددداط ٌق َأَراَدُه ُمْعَتم 

ددَخس َفددد َ .192 
ْعددُل إ ْن َلددْم َيددُك َناس   َخاْلف 

 

َبددددددس ب ددددددإ ْن   ي ُموَصدددددد َ  
ال  َِ ْيدددددده    ُتْلف 

   تكلم يف هذه األبيات  :على أربع مسائل 

 المسألة األخلى.  : يقول َّلم اَّلبتداء بعد إنَّ

 حكم هذه األحرف إذا اتصلت هبا الالم الزائدة. مسألة الثانية:خال 

 :حكم المعطوف على اسم إن. خالمسألة الثالثة 

 حكم إن إذا خففت.خالمسألة الرابعة : 

فنبدأ مستعينين باهلل متوكلين عليه بالمسألة األولى، وهي دخول َّلم اَّلبتداء 

 بعد إن.

 مرة أخرى: فقال يف هذه المسألة أربعة أبيات نقرأها 

 َخَبْعدددَد َ ات  اْلَكْسدددر  َتْصدددَحُب اْلَخَبدددرْ 

 

رْ   ٌَ ددددددد  َلدددددددَو  الَُم اب ْتدددددددَداٍء َنْحدددددددُو إنِّ

(؛ يعني إن بكسر الهمزة، وهذه إشارة منه َخَبْعَد َ ات  اْلَكْسر: )وقوله  

إلى أن َّلم اَّلبتداء َّل تدخل إَّل بعد إن دون أخواهتا، يعني َّل تدخل بعد أن، وَّل 

.كأن وَّل ل  كن وَّل ليت وَّل لعل، وهذا الحكم من خصائص إنَّ

 َع َقددددْد َكددددإ نَّ َ ا َخَقددددْد َيل ْيَهددددا َمدددد.185

 

َ ا  ددددَدا ُمْسددددَتْحو   َلَقددددْد َسددددَما َبَلددددى اْلع 

ددَط َمْعُمددْوَل اْلَخَبددرْ .186   َخَتْصددَحُب اْلَواس 

 

 َحددددلَّ َقْبَلددددُه اْلَخَبددددرْ  اَخاْلَفْصددددَل َخاْسددددمً  
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وبعد ذات الكسر تصحب الخرب َّلم ابتداٍء فهذه الالم الداخلة بعد إن هي َّلم  

اَّلبتداء المعروفة التي تدخل لتوكيد الكالم، وهي َّلٌم مفتوحة، ومن اسمها َّلم 

حمٌد كريٌم اَّلبتداء نعرف أن األصل فيها أن تدخل على ابتداء الكالم، فإذا قلت م

 فمحمٌد مبتدأ وكريٌم خرب.

ثم أردت أن تؤكد هذه الجملة بالم اَّلبتداء المفتوحة، فإنك تأيت بالٍم مفتوحٍة 

 (ڳ ڳ ڱ)يف ابتداء الكالم فتقول: لمحمٌد كريم، ويف القرآن: 

 ؛ األصل يف اللغة أنتم أشد، أنتم مبتدأ، أشد: خرب.[13الحشر:]

آين ألنتم أشد، فهي َّلم مفتوحة تدخل يف ثم أدخلت الالم فصار النص القر

 ابتداء الكالم للتوكيد.

فإذا دخلت َّلم اَّلبتداء بعد إن، بنحو )إن محمًدا كريٌم( هذه الجملة مكونة 

 من )إن( واسمها وخربها، ثم ندخل َّلم التوكيد.

ستحصل هنا مشكلة، وهي أن َّلم التوكيد فائدهتا والغرض منها التوكيد، 

 إن أيًضا للتوكيد.تقوية الكالم، و

أنه َّل يجتمع حرفان بمعنى واحد، إذا كان الحرفان بمعنى واحد َّل  القابدة:

يجتمعان، ألن قد يجتمع حرفان بمعنيين هذا قد يكون، مثل إن الشرطية، مع لم 

النافية الجازمة، قد يجتمعان نحو: إن لم تذهب سأعاقبك، إن لم، فاجتمعا حرفان 

 ألهنما معنيين.

جتمع حرفان بمعنى واحد، فأرادت العرب أن تفرق بين إن الدالة لكن َّل ي

 على التوكيد، وبين َّلم اَّلبتداء الدالة على التوكيد.

فأدخلوها داخل جملة، أدخلوا َّلم اَّلبتداء، زحزحوها عن مكاهنا وهو 

اَّلبتداء يف األصل وأدخلوها إلى داخل الجملة، ولهذا يسميها كثيٌر من النحويين، 
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الالم المزحلقة، إذا جاءت َّلم اَّلبتداء بعد إن، ويسموهنا الالم المزحلقة حينئٍذ ب

ألن األصل فيها أهنا يف ابتداء الكالم لكنها زحلقت من ابتداء الكالم إلى داخل 

 الجملة للغرض السابق، للتفريق بينها وبين أن.

نها إذا عرفنا أن الغرض من زحلقة هذه الالم إلى داخل الجملة هو التفريق بي

وبين إن، إًذا فيكفي يف التفريق بينهما أي فاصل، أي فاصل يكفي للتفريق بينهما، 

بل هذا هو األصل، األصل أَّل تزحلقها كثيًرا تذهب هبا إلى آخر الجملة، َّل هو 

األصل يف مكاهنا هي يف اَّلبتداء، بسبب المشكلة السابقة زحلقناها، إلى أين 

المشكلة بحيث يحدث فاصل بينها وبين نزحلقها؟ نزحلقها فقط بحيث انتهت 

إن، لكن ما تزحلقها إلى ما تشاء، ألن األصل أهنا يف اَّلبتداء فقرهبا إلى أقرب 

 مكان يف اَّلبتداء.

فإذا قلت إنَّ محمًدا كريٌم فإنك ستقول إنَّ محمًدا لكريم ففصلت بين اَّلسم 

إن محمًدا جالٌس بين إن والالم، يكفي، فلو طالت الجملة أكثر من ذلك، لو قلت 

يف البيت، ستفصل بين إن وَّلم اَّلبتداء بأول فاصل وهو اَّلسم هنا، فستقول إن 

 محمًدا لجالٌس يف البيت.

إن يف البيت محمًدا جالٌس، يعني أنه قدم المعمول معمول  :خلو أن قالً  قال

الخرب، ومعمول الخرب يجوز أن يتقدم إذا كان شبه جملة، ماذا سنفعل؟ سنفصل 

 ول فاصل بين إن وَّلم اَّلبتداء فقط، فسنقول: إن يف البيت لمحمًدا جالٌس.بأ

فصلنا بين إن والالم بقولنا )إن يف البيت( يف حرف جر وهو مالزم للمجرور ما 

يمكن أن تفصل بينهما، )إن يف البيت لمحمًدا جالٌس( لو قال قائل، إن محمًدا يف 

 لكن قدمه على الخرب فقط، لكان البيت جالٌس، يعني قدم المعمول معمول الخرب

 يقول إذا أدخل َّلم اَّلبتداء بعد إن، إن محمًدا لفي البيت جالس.
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ولو قال قائل إن يف البيت فمحمًدا، األصل أن محمًدا يف البيت، ثم قدم الخرب،  

وقال: إن يف البيت محمًدا، ثم أدخل َّلم اَّلبتداء لكان يقول: إن يف البيت لمحمًدا، 

دة واحدة، وهي أن تفصل بين إن، وبين َّلم اَّلبتداء بفاصٍل واحد، فإذا إًذا فالقاع

طبقت ذلك، ستجد أن هذه الالم ستدخل على الخرب، وذلك إذا تأخر، إن محمًدا 

 كريم، فتقول: إن محمًدا لكريم.

وقد تدخل على اَّلسم إذا تأخر، قد تقول إن يف الدار محمًدا، تقول إن يف الدار 

ل على المعمول معمول الخرب، إذا تقدم على الخرب، بنحو إن لمحمًدا، وقد تدخ

محمًدا يف الدار جالس، فتقول: إن محمًدا لفي الدار جالس، وهنا موضع رابع 

 أيًضا، ذكروه وسيأيت يف الشرح، وهو إذا أتيت بضمير الفصل بين اسم إن وخرب إن.

 ين.وضمير الفصل هو ضميٌر على صيغة الرفع يؤتى به بين المتالزم

ضميٌر على صيغة الرفع هو )أنت، نحن( على صيغة الرفع يؤتى به بين 

المتالزمين، بين المبتدأ والخرب مثاًل، بين اسم إن وخرب إن، بين اسم كان وخرب 

 كان، وهكذا.

تقول محمٌد هو كريم، هو ضمير فصل، قد كان محمٌد كريًما، تقول كان 

ريٌم فأتيت بضمير الفصل إن محمًدا محمًدا هو كريًما، فإن قلت إن محمًدا هو ك

هو كريٌم ثم أدخلت َّلم اَّلبتداء، لكنت تقول إن محمًدا لهو كريٌم ألن الفاصل بين 

إن وَّلم اَّلبتداء يكون بأول فاصل بعد إن، فعدد لنا ابن مالك هذه المواضع 

 بالتفصيل فقال: 

 َخَبْعَد َ ات  اْلَكْسر  َتْصَحُب اْلَخَبْر الَُم اب ْتَداءٍ 

إنِّ  هنا ذكر دخول َّلم اَّلبتداء على الخرب، ومثل لهذا الموضع بقوله: )

رْ  ٌَ (؛ األصل إين وزٌر ثم أدخل الالم فقال: إين لوزر، ومن ذلك قوله َلَو
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 :(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) [:39إبراهيم] :(ۇئ ۆئ ۆئ)، وقوله 

 (گ ڳ ڳ ڳ)، وقوله: [4القلم:] (ڱ ڱ ڱ ں)، [74النمل:]

ے ۓ ۓ )، وقوله: [8إبراهيم:] (ڌ ڎڍ ڌ )، وقوله: [23الحجر:]

، وقوله: [2العصر:] (ٻ ٻ ٻ پ)، وقوله: [54ص:] (ڭ ڭ ڭ ڭ

 (ک ک گ)، وقوله: [124النحل:] (ڱ ڱ ڱ ں)

 .[165الصافات:]

 وشواهد كثيرة جًدا من القرآن العظيم.

 .وذكر ابن مالٍك يف ذلك شروًطا جيملها يف ثالثة شروط 

ن يأيت الخرب متأخًرا عن اَّلسم، فإن تقدم أن يتأخر الخرب، أ الشرط األخل:

الخرب فقلت: إن يف الدار زيًدا، لم تدخل الالم على الخرب، وإنما تدخل حينئٍذ على 

 اَّلسم.

: أن يكون مثبًتا أن يكون الخرب مثبًتا أي ليس منفًيا كالشواهد الشرط الثاين

 لكريم.السابقة: إن محمًدا كريم تثبت الكرم لمحمد وتقول: إن محمًدا 

وإن كان الخرب منفًيا َّل تدخل َّلم التوكيد أو َّلم اَّلبتداء بأن تقول: إن محمًدا 

لن يقوم، أو إن محمًدا َّل ُيهمل، فال تدخل الالم حينئٍذ ألن الخرب منفي ومن ذلك 

ۀ ہ )، وقوله: [44يونس:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): -تعالى-قوله 

 ، وهذا قول ابن مالك:[19الجاثية:] (ہ ہ ہ ھ ھ

َيا  َخالَ َيل     ي الَّ َم َما َقْد ُنف 

يقول المنفي َّل يلي الالم، المنفي َّل يأيت بعد َّلم اَّلبتداء أي َّل تدخل َّلم 

اَّلبتداء على المنفي، هذا كالم العرب، وعلل النحويون ذلك بأن قالوا: إن َّلم 
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 اَّلبتداء لإلثبات، والنفي للنفي، فتعارضا فلم يدخل أحدهما على اآلخر. 

أَّل يكون الخرُب ماضًيا، أَّل يكون الخرب فعاًل ماضًيا لألمثلة  م الشرط الثالث:ث

إن  -تعالى-السابقة، فإن كان فعاًل ماضًيا لم يدخل يف الخرب َّلم اَّلبتداء كقوله 

 أهلها كانوا ظالمين، وَّل يجوز يف الكالم أن يقول: إن أهلها لكانوا ظالمين.

، وقولك: إن محمًدا نجح، [132البقرة:] (ھ ھ ے): -تعالى-وقوله 

وَّل يقال: إن محمًدا لنجح، ألن هذا لم ُيسمع ولم يأيت عن العرب، هذا هو 

األصل، وعلل النحويون ذلك فقالوا: إن هذه الالم َّلم اَّلبتداء إنما تدخل يف 

األصل على اَّلسم، على المبتدأ على اَّلسم وتدخل أيًضا على الفعل المضارع 

مي مضارًعا ألنه المضارع المشابه، الفعل المضارع هو الذي ألنه شبيه اَّلسم فس

 يشبه األسماء يف كثير من أحكامه، ولهذا ُأعِرب ووقع يف مواقع اَّلسم كثيًرا.

 فأخذ كثيًرا من أحكامه ومن ذلك دخول َّلم اَّلبتداء عليه.

فتقول: إن محمًدا لقائم، وإن محمًدا ليقوم، ويف اآلية السابقة أمثلة على 

ڱ ڱ )الالم على اَّلسم وعلى المضارع، فدخولها على المضارع كقوله:  دخول

، أما الفعل [74النمل:] (ۇئ ۆئ ۆئ) [124النحل:] (ڱ ڱ ں

الماضي فالفعل الماضي َّل يشبه اَّلسم َّل يف أحكامه وَّل يف معناه وَّل يف لفظه، 

 فلهذا لم تدخل الالم عليه.

 لة.فإذا انتهى الدرس يا إخوان سنفتح المجال لألسئ

  :وهذا هو قول ابن مالك 

َيا َن األَْفَعال  َما َكَرض   َخالَ م 

َّل يلي الالم ما قد نفي وَّل من األفعال ما كرضيا، يعني الفعل الماضي الذي 
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كرضي، فإن كان الفعل الماضي جامًدا أو مسبوًقا بقد، فيجوز أن تدخل َّلم 

تقول: إن محمًدا نعم اَّلبتداء عليه، فيجوز أن تقول: إن محمًدا لقد نجح، و

 الرجل، وإن محمًدا لنعم الرجل، ألنه نعم من األفعال الجامدة.

 وهذا هو الذي قرره ابن مالك يف قوله: 

 َخَقددددددْد َيل ْيَهددددددا َمددددددَع َقددددددْد َكددددددإ نَّ َ ا

 

َ ا  ددددَدا ُمْسددددَتْحو   َلَقددددْد َسددددَما َبَلددددى اْلع 

وقد يليها مع قد، ثم  قالوا: وقد يليها، أي وقد يلي الفعل الماضي َّلم اَّلبتداء، 

 ذكر مثاًَّل إن ذا أي إن هذا

َ ا  َلَقْد َسَما َبَلى اْلع َدا ُمْسَتْحو 

أما دخول َّلم اَّلبتداء على الماضي المسبوق بقد، فهذا قول الجمهور،  

وتابعهم ابن مالك كما رأيتم، ومنع ذلك بعض النحويين، وأما دخول الالم على 

ألفعال الجامدة، فهذا منعه جمهور النحويين، الفعل الجامد كنعم وبئس وعسى، ا

وأجازهم بعضهم كاألخفش وتبعه على ذلك ابن مالك وإن كان َّل ينص عليه هنا 

لكن تبعه يف كتبه األخرى، هذا ما يتعلق بدخول َّلم اَّلبتداء على الخرب وهذا 

 الموضع األول.

وذلك بشرط اسم إن  خالموضع الثاين لد ول الم االبتداء بعد إن بلى االسم:

-أن يتقدم، كأن تقول إن يف الدار زيًدا أو تقول إن يف الدار لزيًدا، ومن ذلك قوله 

 .[12المزمل:] (ڱ ڱ ں): -تعالى

 (ڳ ڱ ڱ ڱ) يمكن أن تقول يف الكالم إن لدينا ألنكاًَّل ومن ذلك
، بالكالم يمكن أن تقول إن يف ذلك عربة بال َّلم اَّلبتداء، وقد [26الناٌبات:]

 م اَّلبتداء على اسم إن.تدخل َّل
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 .[26الناٌبات:] (ڳ ڱ ڱ ڱ)كاآلية:   

 (ى ائ ائ ەئ)، [12الليل:] (ې ې ې): -تعالى-ومن ذلك قوله 
 .[13الليل:]

نقول يف الكالم إن الهدى علينا، إن اآلخرة واألولى لنا، وقد ينفي اسم إن،  

خرة واألولى، ولك أن تؤخر يف إن، فتقول يف الكالم: إن علينا للهدى وإن لنا اآل

فإذا أخرت اَّلسم اسم إن لك أن تدخل َّلم اَّلبتداء على اسم إن فتقول كما جاء 

 .[13الليل:] (ى ائ ائ ەئ)، [12الليل:] (ې ې ې)يف القرآن، 

والموضع الثالث يف دخول الالم: ضمير الفصل، وعرفنا ضمير الفصل قبل 

-ومن ذلك قوله قليل، وإذا جيء به بين اسم إن وخرب إن دخلت الالم عليه، 

 .[62آل بمران:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ): -تعالى

 .[9الشعراء:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)وقوله: 

والموضع الرابع لدخول َّلم اَّلبتداء: ومعمول الخرب وشرحنا المراد بمعمول 

الخرب قبل ذلك عدة مرات، فأرجو أَّل أحتاج إلى إعادة شرحه، فإذا قلت إن 

الس خرب إن، ويف الدار: معمول محمًدا جالس يف الدار، فمحمد اسم إن وج

 الخرب.

وإذا أدخلت الالم على هذه الجملة: إن محمًدا جالس يف الدار كنت ستقول: 

إن محمًدا لجالس يف الدار، فإذا قدمت المعمول على الخرب، فقلت إن محمًدا يف 

الدار جالس، لكنت تدخل َّلم اَّلبتداء على المعمول فتقول: إن محمًدا لفي الدار 

إًذا متى تدخل َّلم اَّلبتداء على معمول الخرب؟ أي جواب إذا تقدم  جالس،

 المعمول على الخرب.
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هذه المواضع الثالثة األخيرة، اسم إن وضمير الفصل ومعمول الخرب، جمعها 

طَ ابن مالك يف بيٍت واحد فقال: ) (؛ تسحب َّلم اَّلبتداء الواسط َخَتْصَحُب اْلَواس 

 المتوسط. أي المتوسط، َّلم اَّلبتداء تصحب

 سواء كان هذا المتوسط اسم إن أو كان معمول الخرب، أو كان ضمير الفصل.

دددَط َمْعُمدددْوَل اْلَخَبدددرْ   َخَتْصدددَحُب اْلَواس 

 

 َخاْلَفْصدددَل َخاْسدددَمس َحدددلَّ َقْبَلدددُه اْلَخَبدددرْ  

وتصحب َّلم اَّلبتداء الواسط بمعنى المتوسط من معمول الخرب، إذا  يقول: 

سًطا، متوسط بين ماذا وماذا؟ بين اسم إن والخرب، فإن الالم كان معمول الخرب متو

 حينئٍذ تدخل على هذا المعمول، وتصحب َّلم اَّلبتداء أيًضا أن تصل.

وضمير الفصل إذا جيء به يؤتى به بين اسم إن والخرب، فتدخل الالم على هذا 

اَّلسم، الضمير، وتصحب َّلم اَّلبتداء أيًضا اَّلسم، متى تدخل تدخل َّلم اَّلبتداء 

 يقول: إذا حل قبله الخرب، إذا جاء الخرب قبله.

وجدتم يا إخوان أن كل ما قلناه اآلن وشرح األبيات واألمثلة الكثيرة، والكالم 

طويل، كل ذلك يعود إلى قاعدة واحدة ذكرناها يف بداية الكالم، وهي أن الغرض 

ول فاصل، إن من كل ذلك الفصل بين إن وَّلم اَّلبتداء، ويكون الفصل بينهم بأ

 طبقت هذه القاعدة سنخرج هبذه المواضع.

 سؤالك؟

 (.28:18@) طالب:

هذه اآلية فيها كالم طويل فعلى قراءة أبي عمرو السبعية، إن هذين  الشيخ:

لساحران، فهي جارية على القاعدة، إن هذين، هذين: اسم إن منصوب وعالمة 

 إشكال.نصه الياء، لساحران: الالم داخلة على الخرب ما يف 

وعلى قراءة الباقين فيها كالم وتفصيل كثير، يمكن أن تأيت بعد الدرس وأفصل 
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 لك شيًئا منها، وصلت إلى ستة عشر قوًَّل. 

 (.29:03@) طالب:

)إن( َّل ترفع اَّلسم، لم يقل أحٌد ذلك، لكن مما قيل إن هذه اآلية آتية  الشيخ:

، فإما هذين اسم إن على لغة بعض العرب وهي إلزام المثنى األلف، هذا قول

منصوب وعالمة نصبه الياء، منع من ظهورها التزام األلف ولساحران: الالم داخلة 

 يف الخرب، ما يف إشكال أيًضا على هذا القول.

 وهناك أقوال أخرى أيًضا يف اآلية.

 (.29:53@) طالب:

ضمير الفصل يف خالف بين النحويين، فقال بعضهم إنه حرف، َّل  الشيخ:

ن اإلعراب حينئٍذ كغيره من الحروف، وقال بعضهم إنه اسم، واختلفوا محل له م

يف إعرابه وقال بعضهم إنه يتبع يف إعرابه ما قبله، وقال بعضهم يتبع يف إعرابه ما 

 بعده.

 سؤال؟فهذا الخالف يف ضمير الفصل، هل من 

 (.30:45@) طالب:

خالف إَن الداخلة يف )إن( ما تريد بقولك زائدة؟ هذه إْن نوهنا ساكنة ب الشيخ:

 بابنا، أم إن الساكنة نعم، قد تأيت زائدة.

 (.31:18@) طالب:

الفعل الماضي يفيد التأكيد، الفعل الماضي يدل على وقوع الفعل يف  الشيخ:

الزمن الماضي، قد يفيده لكن بقرائن أخرى، أما الفعل الماضي نفسه، فمعناه 

 الماضي.ودَّللته الدَّللة على وقوع الفعل يف الزمن 
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 (.31:40@) طالب:

 قلنا ألنه َّل يشبه اَّلسم، وَّلم اَّلبتداء يف األصل تدخل على اَّلسم. الشيخ:

 (.31:55@) طالب:

قلنا تدل على التأكيد لكن بقرائن أخرى، أما الفعل نفسه وهو فعل له  الشيخ:

 معنى مؤثر أي معنى جديد.

 (.32:23@) طالب:

ويين قياًسا أجازوها قياًسا لكن على هذه العبارة أجازها بعض النح الشيخ:

القاعدة المذكورة قبل قليل على أن المسألة كلها على الغرض الفصل بينهما 

بفاصل، فال ُيفصل بينهما إَّل بفاصٍل واحد، هذا األصل فيها، وَّل يخرج عنها إَّل 

 بدليل سماعي، أي دليل سماعي قلنا به وإَّل فال.

األصل يف َّلم اَّلبتداء أنه يأيت يف أول األصل أن تلتزم هذه القاعدة، ألن 

الكالم، ما تأيت به يف وسط الكالم، ما يؤتى به يف وسط الكالم إَّل مع إن فقط، مع 

غير إن َّلبد أن تأيت يف أول الكالم، مع إن أخرناه بسبب هذه المشكلة التي حدثت 

لمشكلة َّل تبتعد به كثيًرا عن أول الكالم ابتعد به عن أول الكالم بحيث تحل ا

 فقط.

 وإن قال قائل غير ذلك َّلبد له من دليل.

المسألة الثانية: وهي حكم هذه األحرف إذا اتصلت هبا )ما( الزائدة، ويف ذلك 

 : يقول ابن مالك 

ف ُمْبط دددُل  ي اْلُحدددُرخ   َخَخْصدددُل َمدددا ب ددد  

 

ددددددى اْلَعَمددددددُل    إْبَماَلَهددددددا َخَقددددددْد ُيَبقَّ

ا اتصلت هبا )ما( وقبل أن نشرح هذه فذكر يف هذا البيت حكم هذه األحرف إذ 
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المسألة ننبه إلى أن المراد بــ)ما( هنا هي ما الزائدة، الزائد كما ذكرنا أكثر من مرة  

هو ما كان دخوله وخروجه سواًء أما إذا كانت ما غير ذلك، فإهنا َّل تؤثر يف عمل 

ا( هذه األحرف كأن تكون )ما( الموصولة التي بمعنى الذي، أو أن تكون )م

المصدرية التي ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدر، لكن المراد هنا هي )ما( 

 الزائدة.

  :فحكم هذه األحرف إذا اتصل بها )ما( الزائدة أنها على نوعني 

جميع هذه األحرف سوى ليت، فإن عملها يبقى، فستكون حينئٍذ  النوع األخل:

كريٌم( محمد مبتدأ وخرب، ثم  حروف هاملة مهملة َّل تعمل شيًئا، فتقول: )محمدٌ 

تدخل إن محمًدا كريم، هذه إن حرف عامل أثرت يف محمد النصب ويف كريم 

 الرفع.

ثم تزيد ما الزائدة، فتقول: إنما تبقي ما عمل إن، فتكون الجملة اَّلسمية 

محمد كريم حينئٍذ مسبوقة بعامل أم غير مسبوقة بعامل، فتكون غير مسبوقة بعامل 

ها، مبتدأ مرفوع وخربٍ مرفوع، فتقول: إنما محمٌد كريٌم، إنما إعراهبا فتعود إلى أصل

( عن العمل مبني على الفتح َّل محل 36:29@بالتفصيل، هذه إن حرف توكيد )

له من اإلعراب، ما: هذا حرف زائد مبني على السكون َّل محل له من اإلعراب، 

كفوف، ما: حرٌف وقد كف إن عن العمل ويختصرون ذلك بقولهم: إنما كاٌف وم

 كاٌف وإن: حرف مكفوف عن العمل.

إًذا فإنما كاٌف ومكفوف، محمد: مبتدأ مرفوع، كريم: خرٌب مرفوع، والشواهد 

 .[171النساء:] (ڃ ڃ چ چچ): -تعالى-على ذلك كثيرة جًدا من ذلك قوله 

ڳ ڳ ڳ ڳ )وقال: اهلل إله، برفعهما على أهنما مبتدأ وخرب، وقال:  

؛ هذه لغة العرب، فإن قيل لماذا كفت [108نبياء:األ] (ڱ ڱ ڱ ڱں
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 ما الزائدة هذه األحرف عن العمل؟ 

أن )ما( الزائدة إذا دخلت على هذه األحرف تزيل  فالجواب بن  لك:

اختصاصها باَّلسم، إن وأخواهتا أليست من النواسخ؟ بلى، والنواسخ ككان وإن 

مية، الجملة اَّلسمية وظن النواسخ تدخل على ماذا؟ تدخل على الجملة اَّلس

 المسبوقة باسم.

فالنواسخ كلها إنما تدخل على أسماء، نعم، فإن وأخواهتا إذا دخلت على  

الجملة اَّلسمية، إن محمًدا كريٌم إن دخلت على اسم إن، َّل تدخل إَّل على 

 األسماء، وتذكرون يف القاعدة التي ذكرناها من قبل، القاعدة يف عمل الحروف.

ف أهنا إذا كانت مختصة، أهنا تعمل أي مختصة بالفعل ما األصل يف الحرو

تدخل إَّل على األفعال، أو ما تدخل إَّل على األسماء، هذه األصل فيها أهنا تعمل، 

والحروف غير المختصة أي التي تدخل على األسماء واألفعال مًعا األصل فيها 

 أهنا َّل تعمل.

ها ما الزائدة فقلت: إنما فإن مختصة باألسماء فلهذا عملت، فإذا دخلت علي

يزول اختصاصها باَّلسم أي تدخل على األسماء مثل: إنما، إنما اهلل إلٌه وإنما 

محمٌد كريٌم وتدخل على الفعل، تقول: إنما دخل محمد، إنما محمد قائم وإنما 

 قام محمد.

، [33األحزاب:] (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ): وقال 

 .[6األنفال:] (ں ں ڻ ڻ)وقال: 

عليها ما، فزال اختصاصها باألسماء، كأنما يساقون إلى  كأن دخلت هذه

 (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں): -تعالى-الموت، وقال 
 .[108األنبياء:]
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إنما يوحى، والثانية دخلت على اسم، والحرف  انظر األخل د لَ بلى فعل: 

إذا زال اختصاصه أي صار دخاًل على األسماء واألفعال فيعمل أو َّل يعمل؟ فلهذا 

لعرب، وهذا يبين أن العرب وإن كانت َّل تعرف هذه القواعد إَّل أهنا أبطلته ا

تستشعرها يف نفسها، وتراعيها بالكالم، وهذا يدل على أن هذه القواعد التي 

استنبطها النحويون، وهذه التعليالت التي يذكرها النحويون، لها جانٌب كبيٌر من 

 الصحة.

كما هو معروف ومشهور، فنوع  وإن كانت تعليالت النحويين على ثالثة أنواع

مقطوع بصحته، ونوع يرتقي إلى هذا المقطوع ونوٌع هو من التخيالت 

 والرتجيحات العامة.

النوع الثالث هذا يذكر فقط إلى اَّلستئناف، أما التعليالت والنوع األول وهو 

قليل، والنوع الثاين وهو أكثر تعليالت النحويين، فله جانب كبير جًدا من الصحة، 

ذا النوع األول، وهي كل األحرف سوى ليت، إذا دخلتها ما الزائدة، ماذا يحدث ه

 لها؟ يزول اختصاصها باَّلسم ويبطل عملها.

ليت، ليت إذا دخلتها ما الزائدة فال يزول اختصاصها باَّلسم،  النوع الثاين: 

 تقول: ليت محمًدا ناجٌح، أي ليت معمولة قوًَّل واحًدا أدخل ما الزائدة؟ تقول:

 ليتما محمًدا ناجٌح.

هل يجوز أن تقول: ليتما نجح محمد؟ تدخلها على فعل؟ َّل يجوز، ليت إذا 

دخلتها ما الزائدة َّل يزول اختصاصها لالسم، فلهذا َّل يزول اختصاصها باَّلسم 

 جاز فيها اإلعمال وهذا هو األكثر ويجوز فيها اإلهمال وهو جائز.

ليتما محمًدا ناجٌح، ويجوز فيها  فيجوٌ فيها ا بمال خهو األكثر فتقول:

اإلهمال فتقول: ليت ما محمٌد ناجٌح هذا كالم العرب، نعم اإلعمال جائز وهو 
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 األكثر، واإلهمال جائز، فإن أردت التعليل فالتعليل هنا واضح.

أما أن اختصت بجواز اإلعمال وعدم اإلعمال من دون بقية أخواهتا، فألن ما 

باَّلسم، يعني ليت حينئٍذ حتى مع ما الزائدة مختصة الزائدة َّل تزيل اختصاصها 

باَّلسم أم غير مختصة باَّلسم؟ مختصة باَّلسم فهي عملت وهو األكثر، ليتما 

 محمًدا ناجح.

ليتما محمٌد ناجٌح، كيف نعلل ذلك، لماذا جاز إهمالها؟ قالوا  خإهمالها:

 له تماًما، نعم.حماًل على أخواهتا فإن الشيء قد يحمل على شبيهه وإن لم يكن مث

قالَ: أال َلْيَتما ه ا الَحماُم لنا، ويف ذلك ينشرون بيًتا مشهوًرا للنابغة الزبياين: )

)  ؛ يتكلم عن زرقاء اليمامة التي مشهورة بقوة النظر.إلى حمامتنا خنصفُه، فقد 

قالَ: أال ( هذا الشاهد أدخل ما الزائدة على ليت، )قالَ: أال َلْيَتمات: )قال

( كلمة الحمام يف روايتين، الحماَم والحماُم، على الناصب: ا ه ا الَحماُم لناَلْيَتم

(؛ ليتما عاملة، واسم ليت هذا، ليتما هذا، والحمام قالَ: أال َلْيَتما ه ا الَحماَم لنا)

 بدل أو عطف بيان من هذا.

مبتدأ،  (؛ ليتما مهملة وهذاقالَ: أال َلْيَتما ه ا الَحماُم لناوالرواية الثانية: )

 والحمام بدل أو عطف بيان من المبتدأ، ولنا هو الخرب.

(؛ قد هنا اسم فعل بمعنى يسري، وقد سبق ذكره يف فقد  وقوله يف آخر البيت: )

 الضمائر عندما ذكرنا المضاف إلى المتكلم، ونون الوقاية.

 وعلى ذلك كيف نفهم قول ابن مالك يف آخر البيت: 

 َخَقْد ُيَبقَّى اْلَعَمُل 

ف ُمْبط دددُل  ي اْلُحدددُرخ   َخَخْصدددُل َمدددا ب ددد  

 

ددددددى اْلَعَمددددددُل    إْبَماَلَهددددددا َخَقددددددْد ُيَبقَّ
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( ليت، فليت لك أن تعملها ولك أن هتملها، فإن َخَقْد ُيَبقَّى اْلَعَمُل يريد بقوله: ) 

كانت )ما( المتصلة بــ إن وأخواهتا ليست زائدة وإنما هي موصولة، أو مصدرية، 

ها بل تبقى عاملة كأن تقول: إن ما عندي حسن، ومعناه إن فإهنا َّل تؤثر يف عمل

 الذي عندي حسن.

إنما عندي حسن، إن وما: اسمها يف محل نصب وهو اسم موصول، فعندي: 

 صلة اَّلسم الموصول، وحسن: خرب إن.

؛ المعنى [95النحل:] (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): ومن ذلك قوله 

فإن قلت إين أرى كلمة عبارة )إنما( : إن الذي عند اهلل هو خيٌر لكم، -واهلل أعلم-

يف المصحف مكتوبة متصلة، إنما متصلة يف المصحف، نقول نعم هي يف 

المصحف متصلة وهذا من خصائص الخط العثماين، الخط العثماين، الخط 

 .◙العثماين نسبة إلى عثمان من عفان 

تنا من خصائص الخط العثماين، أما يف قواعد اإلمالء التي نتبعها يف كتاب

المعتادة، فإن ما إذا كانت زائدة تكتب متصلة بـ)إن( إنما إلهكم اهلل، إنما محمٌد 

قائم، وإن لم تكن زائدة، كأن تكن موصولة، فإن القاعدة اإلمالئية تفصل بين إن 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )أيًضا:  -تعالى-وبين ما، ومن ذلك قوله 

 .[178آل بمران:] (ڱں

سبن الذين كفروا أن الذي نملي لهم خير وَّل يح -واهلل أعلم–المعنى 

 ألنفسهم، هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية.

 هل من سؤال يا إخوان؟ المسألة الثالثة:

 (.49:05@) طالب:
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ما الموصولة هي التي بمعنى الذي وإخوانه، بمعنى الذي أو التي أو  الشيخ:

رى بمعنى التي، الذين أو الاليت، هنا بمعنى الذي، لكن قد تكون يف شواهد أخ

فأنت تقول: إنما تحبها، إنما تكتبها حسنت، يعني إن التي تكتبها حسنة، أو حسنة، 

أي إن التي تكتبها حسنٌة، يعني إن الرواية أو إن الكتابة أو نحو ذلك، قد تكون 

 بمعنى الذي أو التي أو إخواهنما.

ن تدخل ما الزائدة على عسى؟ هي َّل تدخل على عسى ولم نذكر ذلك أل

ل ذلك ألنه عد  عسى لم نذكرها من أخوات إن تبًعا َّلبن مالك، أما ابن هشام فصَّ

 عسى من أخوات إن.

  :ثم قال ابن مالك 

 َخَجدددددال ٌز َرْفُعدددددَك َمْعُطْوَفدددددس َبَلدددددى

 

  َ 
 َمنُْصددددددوب  إ نَّ َبْعددددددَد َأْن َتْسددددددَتْكم 

محمًدا يف  يتكلم يف هذا البيت على حكم المعطوف على اسم إن، وإذا قلت إن 

البيت، فمحمد اسم إن وهو منصوهبا، فإذا عطفت عليه فقلت إن محمًدا وخالد يف 

البيت فكيف تعطف عليه، قال ابن مالك، لك يف هذا المعطوف على اسم إن، لك 

فيه النصب والرفع، لك فيه النصب وهو األصل، واألكثر اعتباًرا باللفظ، فتقول: 

حمًدا اسم إن، والواو حرف عطف وخالًدا إن محمًدا وخالًدا يف البيت، وم

 معطوًفا على اسم إن منصوب.

ويف البيت: الخرب، ولك فيه الرفع، فتقول إن محمًدا يف الدار وخالد، إن 

محمًدا يف الدار إن واسمها وخربها، وخالد قلنا لك فيها النصب كالمثال السابق، 

إن، ولك فيه الرفع فتقول فتقول إن محمًدا يف الدار وخالًدا، المعطوف على اسم 

إن محمًدا يف الدار وخالٌد، فإذا رفعت كيف يكون إعراهبا؟ العطف هنا على اسم 

 إن ليس على الخرب.
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قيل إن محمٌد بالرفع معطوف على محل اسم إن قبل دخول إن، اسم إن قبل  

 دخول إن ماذا كان؟ كان مبتدأ فراعت العرب ذلك، هذا قول.

ي عليه المحققون: أن محمد مبتدأ بخرٍب محذوف، بل والقول الثاين: وهو الذ

عليه الخرب المذكور، والتقدير إن محمًدا يف البيت، وخالٌد يف البيت أو خالٌد مثل 

 ذلك.

لكن هل للخالف ثمرة؟ نعيد الخالف أوًَّل إذا قلت إن محمًدا يف الدار وخالد 

شكال، وخالًدا لك النصب، وتقول: وخالًدا فيكون معطوف على اسم إن ما يف إ

 هذا معطوف على اسم إن، هذا هو األكثر، ألن مراعاة النصب هو األكثر.

فتقول: إن محمًدا يف الدار وخالٌد فلك يف الرفع مذهبان، األول أنه معطوف 

 على محل اسم إن، والثاين أنه مبتدأ لخرب محذوف، لكن ما ثمرة هذا الخالف؟

 (.54:50@) طالب:

 محاولة خرى. الشيخ:

 (.55:02@) لب:طا

قلنا إنه مبتدأ لخرب محذوف، فالكالم حينئٍذ من عطف الجمل، أي أن  الشيخ:

محمد يف الدار وخالد يف الدار فعطفنا الجملة الثانية على الجملة األولى، وإن قلنا 

 أنه معطوف على محل اسم إن، فالكالم على أنه من عطف المفردات نعم.

( يقول يدا لخريفا يدا أب  العباس خالصيوفاإن الربيع الجود خاقال الشاعر: )

أبي العباس كلمتان فيهما كل أنواع األفعال، ترك الربيع والريف والصيف، إن 

 الربيع الجود والخريف يدا أبي العباس والصيوف.

 إن: هذا الحرف الناسخ.
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 الربيع: اسمها منصوب.

 الجود: نعت للربيع.

 والخريف: هذا معطوف على اسم إن بالنصب.

إن الربيع الجود والخريف: إنه ماذا؟ يدا أبي العباس، ما إعراب يدا؟ خرب إن 

مرفوع عالمة رفعه األلف وهو مضاف وأبي مضاٌف إليه وهو مضاف والعباس 

 مضاف إليه.

ثم قال والصيوف: هذا عطف عطفه على ماذا؟ عطفه على اسم إن، وهو 

 الربيع.

عطوف األول: والخريف جاء لكن نالحظ يف البيت أن هناك معطوفين: الم

 قبل الخرب، والمعطوف الثاين: والصيوف: جاء بعد الخرب.

وهنا وقع بين النحويين، هل هذه المسألة جائزة سواء وقع المعطوف قبل 

الخرب أو بعد الخرب؟ على قولين: والجمهور على أهنا َّل تجوز إَّل إذا وقع 

أن ُيستكمل الخرب، أو أن المعطوف بعد الخرب، يقولون: ُيشرتط لجواز الرفع 

تستكمل إن الخرب، أي َّلبد أن تأيت إن واسمها وخربها، ثم يأت المعطوف على 

اسم إن، كأن تقول: إن محمًدا يف الدار وخالد، فلك يف خالد الرفع والنصب، فإن 

جاء المعطوف قبل الخرب، فقلتم: إن محمًدا وخالًدا يف الدار، فليس لك يف 

النصب، هذا قول الجمهور، وهو الذي ذكره ابن مالك يف المعطوف حينئٍذ إَّل 

 األلفية، وقال: 

ٌز َرْفُعَك َمْعُطْوَفس َبَلى َمنُْصوب  إ نَّ 
 َخَجال 

 متى يجوز؟
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  َ 
 َبْعَد َأْن َتْسَتْكم 

يعني بعد أن تستكمل إن الخرب، والقول الثاين: إن هذه المسألة جائزة سواء 

فلك أن تقول: إن محمًدا يف الدار وزيٌد ولك أن جاء المعطوف بعد إن أم قبلها، 

تقول إن محمًدا وزيًدا وزيٌد يف الدار، أجازوها قبل الخرب وبعد الخرب، واستشهدوا 

 بالشواهد قوية وكثيرة، يف هذا المجال.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ): فمن ذلك قوله 

؛ هذه إن واسمها الذين ءامنوا، إن الذين ءامنوا [69المالدة:] (ۋ ۅ ۅ

 والباقي معطوفات على اسم إن، والخرب: إهنم ماذا؟ من آمن باهلل.

؛ [69المالدة:] (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)نجد يف المعطوفات 

هذا المعطوف جاء بالرفع أو بالنصب؟ جاء بالرفع خرب لخرب أو بعد الخرب؟ قبل 

 الخرب وهذا دليل واضح جًدا على هذا القول.

إنه مبتدأ لخرب محذوف  د خقالوا:خإن حاخل الجمهور ا جابة بن ه ا الشاه

والصابئون كذلك وكانت جملة متأخرة ثم قدمت وَّل داعي لهذا التكلف، 

وبخاصة أن عمل إن متقرر عند النحويين أنه ضعيف، كما شرحنا يف المحاضرة 

الماضية إن وأخواهتا تعمل لكن عملها ضعيف، ألهنا َّل تعمل باألصالة، وإنما 

 ، فلهذا ُيبطل عملها أشياء كثيرة.تعمل بالحمل على األفعال

فال يتقدم خربها على اسمها إَّل إذا كان شبه جملة، وإذا دخلته إما الزائدة بطل 

 عملها، ونحو ذلك.

 فال ُيستغرب أن يجوز العطف بالرفع على اسم إن قبل الخرب وبعد الخرب.

ڄ ڄ ڄ ڄ ): -تعالى-ومن شواهدهم أيًضا قراءة شاذة لقوله 
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؛ فقرأ بعضهم: إن اهلل ومالئكته يصلون على النبي، فإن [56اب:األحز] (ڃ ڃڃ

ولفظ الجاللة اهلل اسم إن، والخرب إهنم يصلون، فالخرب يصلون، وقد جاء مالئكَته 

 ومالئكُته بالرفع والنصب بالقراءتين.

ومن ذلك أبياٌت َّل تعد، جاء فيها المعطوف بالرفع والنصب وقبل الخرب، منها 

 َرْحُلُه، فإ نِّ  َخقيَّاٌر بَها ا قول الشاعر: )وليست كلها، منه
َمْن َيُك َأْمَسى بالمدينة 

( الخرب إين غريُب، وجاءت قيار بينهما فإ نِّ  َخقيَّاَر بَها لَ ر يُب (، ويف رواية: )لَ ر يُب 

 بالرفع والنصب.

ه، فإن  لنا األم  النجيبة ومن ذلك قول الشاعر: ) فمن يك لم ينجب أبوه خأم 

ه، فإن  لنا األم  النجيبة (؛ هذا شاهد لمن؟ )بخاأل فمن يك لم ينجب أبوه خأم 

(، إن أين اسمها؟ إن لنا األم، األم، والخرب: لنا، ثم عطف واألب، فجاء خاألب

 المعطوف قبل الخرب أم بعد الخرب؟

على قراءٍة شاذة: إن اهلل  بعد الخرب وهذا جائز اَّلتفاق، وقال 

 سوله.بريٌء من المشركين ور

إن واسمها لفظ الجاللة اهلل، والخرب بريٌء، إن اهلل بريٌء من المشركين، 

ورسوله جاءت معطوف، أي بعد الخرب، رسول فيها قراءتان، سمعية مشهورتان، 

 إن اهلل بريء من المشركين، ورسوُله ورسوَله.

الشذوذ يف إن بالكسر، ألن قراءة القرآن أن، نعم، هذه يف آية أخرى، وهي: 

 .[62البقرة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)هذه يف البقرة: 
 ؛ قلنا ما يف إشكال وإنما على اللفظ عطٌف باللفظ.[62البقرة:]
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )يف المائدة آيتنا:  

 .[69المالدة:] (ۅ

 .(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)هذا الشاهد،  

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)واألخرى:  
 .[62البقرة:]

ۇ ۆ )أن الشاهد جاء فيما تقدم يف كلمة الصابئون،  نتأكد الذي أعرف

 .(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

فإذا تقدمت النصارى، فالصابئين بالنصب، والنصارى والصابئين، فتأكد لي،  

وذكرها يف ثالث مواضع لكن ما تقدم فيها الصابئون إَّل بالرفع، فإن تأخرت فهي 

 بالنصب.

  ثم قال ابن مالك : 

َْ ب ددددددددددإ نَّ لك دددددددددد َقدددددددددد
 نَّ َخَأنْ َخُأْلح 

 

ََ َخَلَعددددددلَّ َخَكددددددَأنْ   ددددددْن ُدْخن  َلْيدددددد
 م 

يقول إن الحكم الذي ذكرناه قبل قليل، وهو جواز رفع المعطوف على اسم إن  

يجوز أيًضا يف المعطوف على اسم أن ويف المعطوف على اسم لكن، دون البواقي 

 أي دون لعل وليت، وكأن، فال يجوز فيها إَّل النصب.

ڤ ): من الشواهد على ذلك: قوله  :خالشواهد بلى  لك

 (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چچ
؛ هذه أن ثم ُعطِف على اسمها ورسوله بالرفع والنصب على القراءتين، [3التوبة:]

 وشرحناها قبل قليل.

خما َقَصَرْت ب  يف التسام   ؤخلة خلكن  بم   قول الشاعر: ) خمن  لك أيًضا:
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ي هو الطيب األصل، ولكن عمي الطيب (؛ يقول عمالطيب األصل خالخال

األصل، ولكن حرف ناسخ، عمي اسمها، الطيب األصل: الخرب ثم قال: والخال، 

 فعطف بالرفع مع أنه معطوٌف على اسم لكن.

هذا هو المسموع عن العرب، فإن قلت لماذا جاز هذا الحكم وهو العطف 

د ذلك يف المعطوف بالرفع، إذا عطفت على اسم إن واسم أن، واسم لكن، ولم يج

 على اسم ليت ولعل وكأن.

فنقول يف التعليل لذلك، هل هو سماع عن العرب، قالوا يف التعليل لذلك، 

قالوا: إن وأن، ولكن، َّل تغير معنى الجملة، بخالف ليت ولعل وكأن فهي تغير 

معنى الجملة، ما معنى هذا الكالم؟ إذا قلت محمٌد كريٌم ما معنى محمد كريم، 

 كرم محمد.لفي ال

إن محمًدا كريم، تغير المعنى؟ َّل، علمت أن محمًدا كريم، ما تغير المعنى، 

فلو قلت مثاًل محمٌد فقير لكنه كريم، ما معنى لكنه كريم إثبات الكرم لمحمد، إًذا 

المعنى وحد يف هذه الثالثة إن وأن ولكن، لكن ليت؟ ليت محمد كريم؟ تثبت 

معنى، لعل محمًدا كريم؟ َّل تثبته وإنما ترجوه، كن الكرم لمحمد أو تتمناه؟ تغير ال

 محمًدا كريم، ما تثبته وإنما تشبهه.

فلهذا جاز هذا الحكم يف إن وأن ولكن ألهنا َّل تغير معنى الجملة، ولم يجوز 

يف ليت ولعل وكأن ألهنا تغير معنى الجملة، فإن قال قائل هذا التعليل أَّل يقوي 

يف نحو إن محمًدا يف الدار وخالٌد، إنما هو عطف  قول من قال: إن العطف بالرفع

على المحل، على محل اسم إن ألنه المبتدأ فكأن العرب راعت المبتدأ ألن 

المعنى ما تغير، محمد كريم، فنقول: نعم، فيه تقوية لهذا القول، وقلنا قبل قليل: 

 إنه قول لقليل من النحويين.
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 ثاين وهو أنه مبتدأ لخربٍ محذوف.أما جمهور النحويين فهم يرجحون القول ال 

 إن كان يف سؤال يا إخوان؟

 (.71:55@) طالب:

أن وإن َّل تدخل على الفعل، هذه أن يا أخي بسكون النون، ليست أن،  الشيخ:

فإذا خففت  -إن شاء اهلل–سيأيت الكالم على تخفيف إن وأن يف الدرس القادم 

 وأن بالتشديد. يكون لها أحكام أخرى، أما الكالم اآلن فعلى إن

 سؤال آخر يا إخوان؟

 (.72:32@) طالب:

من يجيب عن أخيكم ألنني أجبت عنه، يقول لماذا يزول عمل إن  الشيخ:

 وأخواهتا إذا اتصلت هبا ما الزائدة إَّل ليت؟ ألن يجوز فيها اإلعمال واإلهمال؟

 (.72:51@) طالب:

باَّلسم، والمختص  ألن ما الزائدة إذا اتصلت هبا َّل تزيل اختصاصها الشيخ:

 باَّلسم المختص هبا أنه يعمل.

 وجاز فيها اإلهمال حماًل على أخواهتا.

 (.73:14@) طالب:

على محل اسم إن، ما محل اسم إن، هو يقولون معطوًفا على محل  الشيخ:

اسم إن قبل دخول إن، وكأهنم راعوا يف قولك إن محمًدا يف الدار وزيٌد كأهنم راعوا 

 زيٌد وعطفوا على المبتدأ حينئٍذ.محمٌد يف الدار و

أما الذين قالوا بالرفع، أما الذين قالوا بالقول الثاين وهو أنه مبتدأ لخرب 

محذوف تقديره إن محمًدا يف الدار وخالٌد يف الدار فأبقوا الجملة األولى على تأثير 
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لجملة إن، إن محمًدا يف الدار ثم جعلوا ما بعد الواو جملة ثانية، َّل عالقة لها با

 األولى إَّل العطف.

قلنا نقويه ليس على التقوية كاملة، لكن تقوية من بعيد، نقويه من طرٍف خفي، 

لكن ما نرجحه ترجيًحا كاماًل، ألن القائلين بالقول الثاين لهم أدلة أخرى ما 

 ذكرناها.

َ: قال) مما قلنا يف الشرح قول النابغة الزبياين، ويقال الُزبياين والَزبياين، قالت:

) هذا البيت قاله يف قصة  ؛أال َلْيَتما ه ا الَحماُم لنا، إلى حمامتنا خنصفُه، فقد 

مشهورة يف زرقاء اليمامة وُذكر عنها أهنا كانت تبصر بمسيرة ثالثة أيام يعني أي 

الذي يسيره الراكب المعتدل يف ثالثة أيام هي ترى المكان الذي وصل إليه، هكذا 

 يقولون.

 لحمام بين جبلين، وكانت هي تكملك حمامة واحدة، فقالت:فرأت سرًبا من ا

ليت الَحماَم لَيْه ونصَفُه َقِدَيْه إلى حمامتَِيْه َتّم الَحماُم مَِية، تقول ليت هذا الحمام 

لي ومعي نصفه مع حمامتي هذه فيتم العدد مائة، ليت الَحماَم لَيْه ونصَفُه َقِدَيْه؛ 

 يعني يكفي، َتّم الَحماُم مَِية.

فكم كان عدد الحمام، كان سًت وستين حمامة، ونصفه ثالٌث وثالثون، تسٌع 

وتسعون، وحمامتها مائة، يقال هذا تكملة للقصة، يقال إن الحمام وقع يف شبكة 

 .-واهلل أعلم–صياد وهو يف يده سٍت وستون حمامة 

بعض العلماء أنكر هذه القصة من األساس، وبعضهم أثبت أصلها وأنكر 

 ، لكن تذكر يف اآلداب.تفاصيلها

َّل أدري تأمل مثل ثالثة أيام بالسيارة، لكن ثالث أيام بالجمال المحملة 

والراكب المعتاد ما أدري، هل يتجاوز منطقة ما أدري، تصعد على الجبل وترى أو 
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 على مرقاب وترى من بعيد. 

 (.77:18@) طالب:

 أنا َّل أنكر كالمك، نعم. الشيخ:

ا أيًضا يف الشرح، سنشرحه لكن ما وصلنا إليه، لكن ومن األبيات التي قلناه

نقف عند قول المصلي يف دعاء اَّلستفتاح: وتعالى اسمك، يقوله المصلي يف 

 صيغة من صيغ دعاء اَّلستفتاح وتعالى اسمك.

 تعالى: بمعنى عز وعال، وهذا معناه يف اللغة إَّل أن العرف خصه باهلل 
 عل تعالى إَّل مع هلل، فيقال وأسمائه وصفاته فال يكاد يستعمل الف

أو مع أسمائه وصفاته، فيقال تعالت أسماء اهلل أو تعالى اسم اهلل، أو تعالى  

اسمك، فلهذا انتقد كثيرون أبا تمام عندما قال يف قصيدته المشهورة بفتح عمورية، 

َن الُخَطب  ) ن الشْعر  َأْخ َنْثٌر م   فقال تعالى. ؛(َفْتُح َتَعاَلى َأْن ُيحيَط ب ه  َنْظٌم م 

وقالوا: لو قال تعلى لُقبِل ذلك، هذه من األمور التي ينبغي أن يراعيها 

، فكيف بسم اهلل الرحمن الرحيمالمتكلم، ومن العبارات المشهورة البسملة، 

 يكون إعراهبا، من يعرب لنا البسملة.

 (.79:18@) طالب:

سرة، وَّلبد أن الباء حرف جر، واسم مجرور بالباء وعالمة جره الك الشيخ:

يتعلق الجار والمجرور، نعم يتعلق بفعل كأن تقدر يبدأ ببسم اهلل، واألفضل أن 

تقدر فعاًل مناسًبا يف كل عمل، وإذا قلت بسم اهلل يف أول القراءة فتقدر أقرأ بسم 

اهلل، وإذا قلت بسم اهلل عند الذبح فتقدر أذبح بسم اهلل أو عند الدخول أو الخروج 

 أو نحو ذلك.

لو قدرت أبدأ فهو فعل عام، بسم اهلل، ولفظ الجاللة بسم اهلل: اسم مضاف و
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 واهلل مضاٌف إليه.

إلى هنا اإلعراب واضح، ثم نأيت إلى الرحمن الرحيم، كيف يكون إعراهبا هذا 

 الذي سأشرحه.

أما من قال إن الرحمن الرحيم من أسماء اهلل، وأسماء اهلل أعالٌم وصفات، 

، وصفات أي تدل على ثبوت هذه الصفة ى اهلل أعالم أي أسماٌء عل

هلل، فالرحمن ويتصدر والرحيم كذلك اسٌم كذلك ويتصف بالرحمة فسيقول: إن 

الرحمن الرحيم صفتان هلل، اهلل مضاف إليه، والرحمن صفة أولى، والرحيم صفٌة 

 ثانية، وهذا قول أهل السنة والجماعة الذين قالوا أسماء اهلل أعالم وصفات.

مجرد أعالم فإهنم  وهو قول من قالوا إن أسماء اهلل  قول الثاين:خال

يجعلون يعني اسم جامد غير مشتق من الصفة، الرحمن اسم هلل لكنه ليس مشتق 

من الرحمة، هو مجرد اسم فقط، كما أن تسمي ولدك صالح، هل هو صالح؟ ما له 

 عالقة بالفعل، هذا لو سميته صالًحا.

ا صلح ما له عالقة بالفعل مجرد اسم، هذه من أسماء أصاًل ما كان صلح أو م

اهلل مجرد اسم عليه، اسم جامد َّل عالقة لها بالفعل المشتق منه، مجرد اسم جامد، 

فنجعلها أسماء جوامد لم يصح عندهم أن تعرب صفاهتا، ألن الصفة النعت َّلبد 

ن قال بقولهم: أن تكون بمشتق، فيعربوهنا بدًَّل أو عطًفا، وهذا قول المعتزلة، وم

 إن أسماء اهلل أعالٌم عليه يثبتون األسماء وينكرون.

بسم اهلل وقد تجدون يف أوائل التفسير يف بعض الكتب عندما يعربون البسملة 

، يعرب الرحمن بدًَّل يقول بدل وَّل يصح أن تكون صفة، فتعرف الرحمن الرحيم

 ت الصفات.أن مذهبه إنكار الصفات، ومن قال صفة تعرف أن مذهبه إثبا

 خاهلل أبلم خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين.
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  الدرس الثالثون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

يف هذه الليلة؛  فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم

ليلة اَّلثنين الرابع والعشرين من شهر ربيٍع اآلخر لسنة ثالثين وأربعمائٍة وألف، يف 

هذا الجامع، جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل 

 .وتوفيقه الدرس الثالثين من دروش شرح ألفية بن مالك 

كون يف األسبوع القادم درس؛ ألنه إجازة، ويف البداية أحب أن ُأنبِّه إلى أنه لن ي

 ثم نعود بعد ذلك إلى الدرس يف األسبوع الذي بعده.

وما زال الكالم موصوًَّل على شرح باب )إنَّ وأخواهتا( يف األلفية، بعد أْن 

انعقد درسان سابقان يف شرح هذا الباب، وانتهينا من أغلب أبياته ومباحثه ليبَق لنا 

(. يف هذا الباب مسألةٌ  ، ولكنَّ ، وكأنَّ ، وأنَّ  واحدة، وهي مسألة تخفيف )إنَّ

)إنَّ وأخواهتا( كما عرفنا من قبل ستة أحرف، منها أربعة أحرف تنتهي بنوٍن 

(، وقد جاءت هذه األحرف مخففة، أي  ، ولكنَّ ، وكأنَّ ، وأنَّ مشددة وهي: )إنَّ

(: )إْن( (: )أْن(، مخففة النون، ساكنة النون يف اللغة، فُيقال يف )إنَّ ، ويقال يف )أنَّ

(: )لكْن(. (: )كأْن(، ويقال يف )لكنَّ  ويقال يف )كأنَّ

فهل تبقى لها كل أحكامها المذكورة من قبل أم أن أحكامها إذا ُخففت نوهنا 
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يف األبيات الباقية من هذا  -إن شاء اهلل–تتغير؟ هذا الذي سُيبيِّنه ابن مالك ونشرحه 

 الباب.

 ا ابن مالك يقول يف ذلك إمامن : 

َْ إ نَّ َفَقددددددددلَّ اْلَعَمددددددددُل  َفدددددددد  َخُ فِّ

 

 َخَتْلددددددَزُم الَّدددددد َُم إ َ ا َمددددددا ُتْهَمددددددُل  

َ  َبنَْهدددددا إ ْن َبدددددَدا 
 َخُربََّمدددددا اْسدددددُتْ ن 

 

ددددددددددًدا   َمددددددددددا َندددددددددداط ٌق َأَراَدُه ُمْعَتم 

ددددًخا َفدددد َ  
ْعدددُل إ ْن َلددددْم َيددددُك َناس   َخاْلف 

 

ًبدددددا ب دددددإ ْن   ي ُموَصددددد َ  
ال  َِ ْيددددده    ُتْلف 

ْف َأنَّ َفاْسُمَها اْسَتَكن  .193   َخإ ْن ُتَخفَّ

 

دددْن َبْعدددد  َأنْ    َخاْلَخَبدددَر اْجَعدددْل ُجْمَلدددًة م 

 َخإ ْن َيُكددْن ف ْعددً  َخَلددْم َيُكددْن ُدَبددا.194 

 

 َخَلددددددْم َيُكددددددْن َتْصددددددر ْيُفُه ُمْمَتن ًعددددددا 

 َفاألَْحَسُن اْلَفْصُل ب َقْد أْخ َنْف  أخْ .195 

 

دددددْيٍس أخْ    َلدددددْو َخَقل ْيدددددٌل   ْكدددددُر َلدددددوْ  َتنْف 

ي.196  َْ َكدددَأنَّ َأْيًضدددا َفنُدددو  َفددد  َخُ فِّ

 

ي   َمنُْصدددددددْوُبَها َخَثاب ًتدددددددا َأْيًضدددددددا ُرخ 

(، ويف البداية نقول   ( و )كأنَّ ( و )أنَّ يا -ذكر يف هذه األبيات تخفيف )إنَّ

اللغة  : إنَّ اللغة كما أهنا معاين ألفاظ ونحو وتصريف، هي أيًضا أساليب،-إخوان

العربية ثريٌة باألساليب المتنوعة المختلفة التي ُتستعمل يف معاٍن جزئيٍة تفصيليٍة 

 مختلفة وقد يكون المعنى اإلجمالي بينها واحًدا.

وهذه األساليب التي جاءت يف اللغة العربية قد يكون بعضها مستعماًل إلى 

ناها بعد ذلك يف الكتب، اآلن بكثرة بين الناس، فال نستنكرها وَّل نستغرهبا إذا درس

وهناك بعض األساليب تركها الناس اآلن يف كالمهم أو قلَّما يستعملوهنا، هذه 

األساليب التي ترك الناس اآلن استعمالها قد يجد بعضنا غرابًة عندما نشرحها 

 ونذكر شيًئا من أمثلتها وشواهدها.

المسموع من فلهذا قلنا من قبل ونقول: إن الحاكم يف كل ذلك لغة العرب، 

لغة العرب هو الحاكم يف كل ذلك، وَّل نجعل الحاكم يف ذلك أذواقنا وما نستمرئه 



 

 
e 

g h 

f  386 
 شرح ألفية ابن مالك

من هذه األساليب وما نستغربه، وإنَّ الناس ما زالوا منذ الِقَدم تؤثر فيهم بيئاهتم  

ومعارفهم القاصرة، أما اللغة فإهنا ذاُت قواعد وأساليب ثابتة َّل يمكن أن تتغير 

 الناس أو استنكروها بعد ذلك. حتى ولو غيَّرها

ومن طبيعة الناس أهنم إذا قلَّ علمهم هبذه اللغة واستعمالهم لها أهنم يكتفون 

باستعمال األساليب العامة ذات الدَّلئل العامة، ويرتكون بعد ذلك ويهجرون 

 األساليب الخاصة ذات المعاين الخاصة.

فُتعبِّر عن سعة المسجد  ولهذا نجد استعمال الجملة اَّلسمية األصلية بكثرة، 

بجملٍة اسمية أصلية فتقول: )المسجد واسع( هذا موجود بكثرة اآلن، وإذا أردت 

( فُيمكن أن تقول: )إنَّ المسجد واسع( وهذا أيًضا  أن تؤكد هذا المعنى بــ )إنَّ

 أسلوٌب مستعمٌل بكثرة.

بما ولكن وراء ذلك أساليب أخرى أيًضا ُتستعمل يف هذا المعنى نفسه، ر 

( وتقصر  ألمحنا وذكرنا بعض هذه األساليب يف هذا الباب منها: أن تؤكد بــ )إنَّ

( و )ما( الزائدة، فتقول: )إنَّما المسجد واسع(،  )وتحصر(، وتأيت بــ )إنَّ

واستعمالها اآلن يف كالم الناس قليل، لكنها لغٌة فصيحٌة صحيحة هبذا المعنى 

 )إنَّما المسجد واسع(. الجزئي، إذا أردت التوكيد مع الحصر:

( مع أنَّ ذلك ومن األساليب التي قلَّ استعمالها اآلن:  ، وكأنَّ ، وأنَّ تخفيف )إنَّ

كثيٌر يف كالم العرب ويف القرآن العظيم، فُيمكن أن تقول: )إْن المسجد لواسع( 

مت هبذه المقدمة؛ لكي َّل ُيستغرب ما سُيذكر يف  تريد: )إنَّ المسجد واسع(. َقدَّ

 المسألة من أحكام وشواهد عليها.هذه 

(؛ ألهنا أم الباب كما عرفنا من  بدأ ابن مالك بالكالم أوًَّل على تخفيف )إنَّ

 قبل، فقال:
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َْ إ نَّ َفَقددددددددلَّ اْلَعَمددددددددُل  َفدددددددد  َخُ فِّ

 

 َخَتْلددددددَزُم الَّدددددد َُم إ َ ا َمددددددا ُتْهَمددددددُل  

َْ إ نَّ "فقوله:   َف (. هذا بياٌن لواقع اللغة؛ أنه جاء يف: "َخُ فِّ  اللغة تخفيف )إنَّ

 وما حكمها إذا ُخففت وقيل )إْن(؟

يعني أن عملها حينئٍذ يبُطل؟ َّل. يبقى؟ َّل، : "َفَقلَّ اْلَعَمُل "قال ابن مالك: 

وإنما يقل، يعني يجوز فيها اإلهمال ويجوز فيها اإلعمال، واألكثر منهما اإلهمال 

، يعني قلَّ إعمالها، قلَّ "َعَمُل َفَقلَّ الْ "أم اإلعمال؟ األكثر اإلهمال؛ ألهنا قال: 

 إبقاؤها عاملة، األكثر حينئٍذ أن ُتهمل وأن يبطل عملها.

( فتقول: )إْن  (، لك أن ُتخفف )إنَّ فكما تقول: )إنَّ محمًدا قائم( تشديد )إنَّ

 محمٌد لقائٌم(: بمعنى )إنَّ محمًدا لقائم(.

 إْن محمٌد لقائٌم. 

  هذه مخففة من الثقيلة، فدد )إْن(:

(؛ ألنَّ )إْن( عندما ُخففت َبُطل عملها، فبقيت  محمٌد لقالٌم: مبتدٌأ وخرب لــ )أنَّ

 الجملة اَّلسمية مبتدًأ وخربًا مرفوعين.

هذا هو األكثر، ولك أن ُتعملها، أن ُتبقي إلعمالها وهذا قليٌل جائز، فتقول 

 حينئٍذ: )إْن محمًدا قائٌم( أو )إْن محمًدا لقائٌم(.

(، فتقول:  -كما سبق–تداء ألن َّلم اَّلب  يجب أن تدخل بعد )إنَّ

 إْن محمًدا قائٌم.

 هذه مخففة عن الثقيلة عاملة. إْن:

 اسمها منصوب. محمًدا:
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 خربها مرفوع. قالٌم: 

قلنا: أيهما أكثر يف )إْن( المخففة: اإلهمال أم اإلعمال؟ اإلهمال، قال 

 :(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) [:4الطارق] : 

 ن الثقيلة.: هذه المخففة مإ نْ 

ا َبَلْيَها ُكلُّ "أما المبتدأ: فد : جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخرب، ُكلُّ َنْفٍس َلمَّ

ا َبَلْيَها َحاف ظٌ "فجملة  خأما الخبر:، "َنْفسٍ  جملة اسمية، مبتدأ مؤخر وخرب : "َلمَّ

 مقدم.

 وتقول يف اإلهمال واإلبطال: 

 ني )إنِّي كنُت مسافًرا(.)إْن كِدتُّ أهلِك(، )إْن كنُت مسافًرا(: يع

 هذه مخففة من الثقيلة مهملة. إْن:

اسم أم فعل؟ فعل، كيف دخلت )إْن( على فعل ونحن قلنا: إن  "كنُت "

 النواسخ كلها تختص باألسماء؟

أنَّ )إْن( إذا ُخففت َبُطل اختصاصها باألسماء أو زال  الجواب بلى  لك:

إ ْن ُكلُّ ": )إْن محمٌد لقائم(، اختصاصها باألسماء، فتدخل على األسماء، نحو

ا َبَلْيَها َحاف ظٌ  ، وتدخل على األفعال، فكما تقول: )إْن محمٌد لقائم(، "َنْفٍس َلمَّ

تقول: )إْن قام محمد(، وألنَّ اختصاصها باَّلسم يزول بالتخفيف، فإنَّ هذا هو 

 الذي جعل إعمالها يبطل.

 ُأعيد؟ 

( إذا ُخففت جاز إعمالها قلياًل  واألكثر أن ُتهمل، لماذا ُتهمل إذا ُخففت؟ )إنَّ

 لماذا أهملتها العرب عندما خففتها؟ 
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قال النحويون: لزوال اختصاصها، نجد أهنا يف اللغة يزول اختصاصها باَّلسم، 

 فتدخل على اَّلسم وتدخل على الفعل.

طيب.. وإذا دخلت على اَّلسم والفعل لماذا زال عملها؟ لماذا يزول عملها 

 تصاصها؟إذا زال اخ

نعم، القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة: أن الحروف المختصة باسم أو 

مختصة بفعل األصل فيها أن تكون عاملًة، والحروف غير المختصة )أي التي 

تدخل على األسماء واألفعال مًعا( األصل فيها أهنا َّل تعمل، وهذا األمر هنا أيًضا 

 رة على هذه القاعدة من قبل.من دَّلئل هذه القاعدة، وذكرنا أدلًة كثي

فإذا كانت )إْن( المخففة مهملة َّل عمل لها فهل يكون لها اسٌم وخرب؟ َّل: 

ليس لها اسٌم وخرب؛ ألنه زال عملها، بطل عملها، ليس لها عمل، َّل يكون لها اسم 

 وَّل خرب، فتقول: )إْن محمٌد لقائم(:

 لة مهملة.محمٌد: مبتدأ، وقائٌم: خرب، و)إْن(: مخففة من الثقي 

 فإذا ُأهملت َّل تطلب بعد ذلك اسٌم وَّل خرب، وليس لها عمل.

على  أما اإلعمال، قلنا: هذا جائز، ولكنه قليل، ومن ذلك قوله 

 قراءة:

، أما قراءتنا قراءة حفص [111هود:] (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ)

(،  [111هود:] (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ)فهي:  وهذه على تشديد )إنَّ

، وأما على قراءة بعض "َخإ نَّ ُك ًّ ": اسمها، "ُك ًّ "، و المشددة العاملة "إنَّ "

: هذه مخففة من الثقيلة، وعاملة أم مهملة؟ عاملة، عن قليل أم "َخإ ْن ُك ًّ "السبعة: 

 عن كثير؟ على القليل الوارد.



 

 
e 

g h 

f  390 
 شرح ألفية ابن مالك

 فإن قلت: لماذا ُأهملت وقد زال اختصاصها باَّلسم؟ 

ثر فيها، طيب لماذا يجوز اختصاصها باَّلسم يستوجب إهمالها، وهذا األك

إعمالها على قلة؟ نحن ُنعلِّم، أما الحكم فهو أن إعمالها جائٌز قليل؛ ألنه ورد يف 

اللغة، لكن لماذا؟ نحاول.. هذه التعليالت هي محاوَّلت من النحويين ومنكم، 

نعم... بالنظر إلى أصلها أو استصحاب حكم األصل، حكم األصل قد ُيستصحب 

 ل.وإن ذهب هذا األص

 طيب.. إذا ُأعملت على القليل؟

تقول: )إْن محمًدا قائٌم(، إذا قلت: )إْن محمًدا قائٌم(، )إْن( هذه َّل شك أهنا 

المخففة من الثقيلة؛ ألهنا عملت، فإن لم تعمل وقلت: )إْن محمٌد قائٌم( أو )إن 

لنافية أو كدتُّ أهلِك( أو )إْن كنت مسافًرا(، )إْن( هذه إذا خففت قد تلتبس بـ )إْن( ا

 )إْن( الزائدة.

 هي التي دخولها وخروجها سواء. )إْن( الزالدة: 

هي التي بمعنى )ما(، كأن تقول: )إْن محمٌد كريًما( يعني: ما  خ)إْن( النافية:

محمٌد كريًما، أو )إْن محمٌد كريٌم(: أي ما محمٌد كريٌم؛ ألن )إْن( النافية األكثر فيها 

 ليس( كما سبق شرحه يف باب )ما وأخواهتا(.اإلهمال ويجوز أن تعمل عمل )

 فكيف فرَّقت العرب بني )إْن( املخففة من الثقيلة وبني )إْن( النافية؟ 

بإيجاد الالم يف الخرب، فإذا قلت: )إن محمٌد لقائٌم( هذه الالم تدل  الجواب:

ل إَّل بعد وُتبيِّن أنَّ )إْن( هذه هي المخففة؛ ألنه سبق من قبل أن َّلم اَّلبتداء َّل تدخ

 :)  )إنَّ

 خبعَد  ات  الكْسر  َتْصَحُب اْلَخَبْر الُم ابتداءٍ 

 وهذا معنى قول ابن مالك: 
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ق العرب بينها وبين : "َخَتْلَزُم الَّ َُم إ َ ا َما ُتْهَمُل " إذا ُأهملت )إْن( كيف ُتفرِّ

محمٌد  )إْن( النافية؟ بإلزام الخرب الالم، تقول: )إْن محمٌد لكريٌم(، ما معنى )إنْ 

لكريٌم(؟ ُتثبت الكرم أن تنفي الكرم عن محمد؟ ُتثبت الكرم لمحمد، لكن لو لم 

 تأِت بالالم؟ لو قلت: )إن محمٌد كريٌم( ُتثبت أو تنفي؟ 

تنفي، هذا الذي قلنا: األساليب، هذه األساليب الخاصة التي يستعملها 

يم وَّل يستطيع الفصحاء والبلغاء، هي واردة يف كالم العرب ويف القرآن العظ

اإلنسان أن ُيتقن هذه األساليب وأن يعرفها إَّل إذا كان يتأمل ما يسمع ويقرأ، حتى 

القرآن العظيم وهو كتاب هداية للبشرية كلها، َّل يكاد ينفع قارئه ومستمعه إذا لم 

 يكن متأماًل له ومتفكًرا فيه وناظًرا لمعناه ولفظه.

رآن ومع ذلك َّل يعرف معانيه وَّل من حيث المعنى: اإلنسان الذي يحفظ الق 

يتأمل فيها وَّل يتفكر، َّل يكاد يستفيد من هذا القرآن يف المعاين، يف األحكام، يف 

 األخالق، يف اآلداب، يف التزكية.

وكذلك لفظ القرآن )لغة القرآن(: َّل تفيد قارئه ومستمعه ما لم يكن متأماًل 

لم يستمعوا للقرآن، وبعضهم ما شاء  للغة القرآن وناظًرا يف هذه اللغة، أكثر الناس

اهلل قد يقرأ القرآن يف شهر أكثر من مرة، مرتين أو ثالثة، لكن َّل يكاد القرآن بلغته 

 يؤثر يف لغة الناس إَّل إذا كانوا يتفكرون يف لغته ويتأملون.

نقول يف المعنى: المعنى طبًعا أهم َّل شك، لكن المعنى هو اللفظ كالهما َّل 

والمستمع إَّل إذا كان يتأمل فيهما، فلهذا قلنا: من األساليب أنك إذا  ينفعان القارئ

 قلت: )إْن محمٌد كريٌم( فهذا نفي، وإن قلت: )إْن محمٌد لكريٌم( صار إثباًتا.

 ما انتهيُت ما نفتح المجال لألسئلة يا إخوان.

(، قال: ثم قال ابن مالك   والكالم ما زال متصاًل يف تخفيف )إنَّ
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َ  َبنَْهدددددا إ ْن َبدددددَداَخُربََّمددددد 
 ا اْسدددددُتْ ن 

 

ددددددددددًدا   َمددددددددددا َندددددددددداط ٌق َأَراَدُه ُمْعَتم 

َ  َبنَْها"يقول:  
: أي عن الالم، وربما اْسُتغني عن هذه الالم التي "َخُربََّما اْسُتْ ن 

ُذكر يف البيت السابق لزومها مع )إْن( المخففة ربما اْسُتغني عنها، متى ُيستغنى 

ًداإ ْن َبَدا َما "عنها؟  أي إذا كان المعنى واضًحا، المستمع يعرف : "َناط ٌق َأَراَدُه ُمْعَتم 

أنك تريد اإلثبات َّل تريد النفي، فلك أن تحذف الالم؛ ألن اللغة تعتمد كثيًرا على 

 المعاين والمعاين تؤثر يف اللغة.

أنت تمدح محمًدا وتذكر مآثره وأخالقه وآدابه، وقلت فيما  مثاٌل بلى  لك:

نت تمدحه: )إْن محمٌد كريٌم(: ُيفهم منها اإلثبات أو النفي؟ ُيفهم منها قلت وأ

اإلثبات، لك أن تحذف الالم؛ ألن الالم إنما جيء هبا لبيان المعنى وهو إرادة 

 اإلثبات، وإذا كان المعنى واضًحا فلك أن تحذف هذه الالم.

ا هنا ُيعرف أنك أو كنت تسبُّ زيًدا وتذكُر مسالبه، فقلت: )إْن زيٌد بخيٌل( إذً 

ُتثبت البخل، أما إذا كان المستمع والمخاطب َّل يعرف المعنى والمراد، َّل يدري 

هل أنت تريد أن تمدح أو تذم، تريد أن ُتثبت أو تنفي؛ حينئٍذ يجب عليك أن تلتزم 

الالم، فتقول يف المثال األول: )إن محمٌد لكريم(، وتقول يف الثاين: )إْن زيٌد 

 لبخيل(.

ت: )إْن محمٌد لن يقوم( هنا ُتثبت أم تنفي القيام؟ تنفيه؛ لوجود لن ولو قل

النافية، إلشكال هل أحد يقول: ربما ُيثبت القيام، ما فيها؛ لوجود النفي الصريح بــ 

)لن(، إًذا هنا معروف وواضح أنك تريد النفي لوجود النايف، فهنا َّل تأيت بالالم؛ 

 ل الشاعر: لوجود ما يدل على النفي، ومن ذلك قو

 أنددا ابدددن ْأبددداة الضدديم  مدددن آل  مالدددك

 

 خإْن مالدددٍك كاندددَ ك دددرام المعدددادن   

يمدح نفسه ويفتخر بقبيلته، يقول: أنا من آل مالك ومالك هؤَّلء كِرام. عندما  
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مدح نفسه وافتخر بآل مالك ُعلِم أنه سيمدحهم أم سيذمهم؟ سيمدحهم، وعندما 

: ُعلِم أنه ُيثبت الكرم َّل ينفيه، فلم يحتج "خإْن مالٍك كانَ ك رام المعادن  " قال:

 ) إلى هذه الالم، ولو أتى هبا لكان كالمه صحيًحا؛ ألن الالم يجوز أن تأيت بعد )إنَّ

 المشددة والمخففة. 

:)  ثم قال ابن مالك )الكالم ما زال موصوًَّل على تخفيف إنَّ

ددددًخا َفدددد َ 
ْعدددُل إ ْن َلددددْم َيددددُك َناس   َخاْلف 

 

  َِ ْيددددده   ًبدددددا ب دددددإ ْن   ي ُموَصددددد َ ُتْلف 
 ال 

( إذا ُخففت فقيل: )إْن( يزول اختصاصها باَّلسم،   ذكرنا يف البداية أنَّ )إنَّ

فتدخل على األسماء وتدخل على األفعال، والكالم اآلن هنا على دخولها على 

األفعال؛ إذا دخلت على فعل، فهل تدخل على كل األفعال أم على نوٍع معيٍن 

 منها؟ 

 مالك:  يقول ابن

( فقيل )إْن( خأردت أن تد لها بلى فعل فإنك تد لها بلى " إ ا ُ ففَ )إنَّ

 هذا هو الوارد بكثرة يف كالم العرب. "فعٍل ناسخ

 ما المراد باألفعال الناسخة؟

( وأخواهتا، هذه  األفعال الناسخة هي: )كان( وأخواهتا و)كاد( وأخواهتا و)ظنَّ

( وأخواهتا و )ما( وأخواهتا فهذه النواسخ نواسخ اَّلبتداء كلها أفعا ل إَّل )إنَّ

 ) حروف، فإذا قلنا األفعال الناسخة يعني: )كان( وأخواهتا و)كاد( وأخواهتا و)ظنَّ

 وأخواهتا، فهذا قول ابن مالك: 

ددددًخا َفدددد َ 
ْعدددُل إ ْن َلددددْم َيددددُك َناس   َخاْلف 

 

ًبدددددا ب دددددإ ْن   ي ُموَصددددد َ  
ال  َِ ْيددددده    ُتْلف 

 ًخا فإنه َّل يأِت بعد )إْن( المخففة يف غالب اللغة.إذا لم يكن الفعل ناس 
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  ومن الشواهد على ذلك وهي كثريٌة جًدا قوله  : 

 (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) [:45البقرة] ،َها": يعني الصالة : إنَّ "إ نَّ

الصالة لو ُتخفف لزال وَبطَل عملها وصارت مجرد حرف للتوكيد وليس لها اسٌم 

 وَّل خرب وَّل عمل.

 (ڎ ڈ ڈ) [:143البقرة] :.)دخلت على )كان 

 :[42الفرقان:] (ۈ ۈ ٴۇ) وقال. 

  :هذه )َوَجَد( من : [102األبراف:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ)وقال

.)  أخوات )َظنَّ

  :[51القلم:] (ڱ ڱ ں ں ڻ)وقال. 

  :[186الشعراء:] (ٿ ٿ ٿ ٿ)وقال. 

ذكرت كتب النحو حديًثا ) لم أراجع صحته لكن هذا نصه(، يقول: )قد علمنا 

( يعني: إنَّك كنت مؤمنًا، ف)إْن( هنا ُخففت فزال اختصاصها إْن كنت لمؤمنًا

باَّلسم فدخلت على الفعل الناسخ )إْن كنت( وبطل عملها فليس لها اسٌم وَّل 

 خرب وَّل عمل.

 وتقول:

 )إْن كنت مسافًرا(، )إْن كدت أهلك( ونحو ذلك.

ال ًبا"ابن مالك يقول:  َِ ْيه    بعض الشواهد يريد أن يقول: إنه جاء يف "َف َ ُتْلف 

القليلة دخول )إْن( المخففة على فعل غير ناسخ، من الشواهد على ذلك قول 

 بعض العرب:
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، يقول: الذي يزينك نفسك والذي "إن يزينك لنفسك، خإن يشينك لهيه"

 يشينك نفسك.

 ومن ذلك قول الشاعرة:

 ُ دددلََّ يميندددك إْن قتلدددَ لمسدددلًما 

 

ددددد  ددددَ بليددددك بقوبددددة المتعمِّ  حلَّ

)عمرو ترثيه به، وتقوله لقاتله غدًرا  ¶بيت لعاتكة زوجة الزبير هذا ال 

أي إنك قتلت مسلًما، لكن : "إْن قتلَ لمسلًما"بن جرموز(، الشاهد يف قولها: 

إْن قتلَ "خففت، )إْن( خففت فزال اختصاصها باَّلسم فدخلت على الفعل 

 ليل.فعل ناسخ أم غير ناسخ؟ غير ناسخ وهذا ق "قتل"، طيب.. "لمسلًما

( فاسألوا.  إن كان هناك سؤال يف تخفيف )إنَّ

 ( سؤال غير واضح.@00:32:06) الطالب:

)إْن( الزائدة َّل تكاد تلتبس هنا؛ ألهنا ُتعرف بأن وجودها وعدمها  الشيخ:

 سواء، فال تلتبس، لكن هناك )إْن( الزائدة وهناك )إْن( المخففة وهناك )إْن( النافية:

ا من قبل أهنا قد ُتزاد بعد )ما( النافية، كما يف قول )إْن( الزائدة: كما ذكرن

دانة ما إْن أنتم  هٌب "الشاعر:  ُِ  : أي ما أتم ذهب، فزاد )إْن( للتوكيد."بن  

 ( سؤال غير واضح.00:33:11@) الطالب:

 نعم؟ إن دخلت )إْن( المخففة بعدها فعل... نعم. الشيخ:

 ( سؤال غير واضح.@00:33:22) الطالب:

ا يلزم الالم، هنا َّل تلزم الالم؛ ألن المعنى واضح إما إثبات وإما م الشيخ:

نفي.. لزومها: إذا دخلت على اسم هنا قد يقع النفي، هل تريد اإلثبات أم تريد 

 النفي؟ 
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 ( سؤال غير واضح.@00:33:42) الطالب: 

، يجب أن يتأكد أوًَّل هل القراءة [4الطارق:] (ڀ ڀ ٺ ٺ)الالم هنا  الشيخ:

.. َّل أقصد  (ڀ ڀ ٺ ٺ)ا( أم بــ )لَما(، كأهنا يف ذهني أن القراءة بالتخفيف بــ )لمَّ 

 ما سؤالك؟ أعد. (ڀ ڀ ٺ ٺ)األخرى، 

( مخففة أو مثقّلًة،  الشيخ: الواقع هنا... ألن َّلم اَّلبتداء تدخل بعد )إنَّ

مخففة: )إْن محمٌد لقائم( تدخل الالم، أنت تريد أن تسأل عن معنى اآلية، هذا 

لك؟ معنى اآلية طبًعا سنعود فيه للتفسير، فالمفسرون قالوا يف ذلك، من سؤا

األقوال التي قيلت: أنَّ )ما( هنا زائدة والالم داخلة على الخرب والمعنى واهلل أعلم: 

 إْن كل نفٍس عليها حافظ ثم دخلت الالم على الخرب، وقيل أقوال أخرى فيها، نعم.

 ح.( سؤال غير واض@00:35:22) الطالب:

 (چ ڇ ڇ)أي على التخفيف أو على التثقيل؟ على التخفيف:  الشيخ:
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ )للتخفيف، قراءة حفص:  [111هود:]

 .[111هود:] (ڎ ڎ

 : [111هود:] (چ ڇ ڇ ڇ)وعلى قراءة التخفيف  

 )إْن(: هذه المخففة من الثقيلة.

يَ ": اسمها والخرب جملة القسم؛ ألن الالم يف ُك ًّ  هذه الالم الداخلة  "نَُّهمْ َلُيَوفِّ

َينَُّهْم أعمالهم، والالم  على جواب القسم: واهلل َينَُّهْم، يعني: وإِْن ُكالًّ واهلل َلُيَوفِّ َلُيَوفِّ

 يف )لَما( هذه الداخلة يف الخرب، و)ما( قيل هنا أيًضا: أهنا زائدة، هذه يف التخفيف.

 لقسم.الالم داخلة على الخرب، هذه جملة جواب ا الشيخ:
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لت:  اُك ًّ  َخإ نَّ "إذا ُثقِّ َينَُّهمْ  َلمَّ  :"َلُيَوفِّ

 :  عاملة.إ نَّ

 :  اسمها.ُك ًّ

ا:  ا طلبتني( مثاًل، تكون ظرفية، والظرف  الوقتية الحينية،َلمَّ يعني: )جئتك لمَّ

هنا للتوفية، والجملة كلها )القسم وجواب القسم والظرف( هي الخرب، والقسم 

َينَُّهمْ َلُيوَ "على كل حال  لت صارت: : "فِّ ا"هذا َقَسم، لكن إن ُثقِّ فكلها صارت  "لمَّ

 : زائدة مخففة، نعم."لَما"ظرًفا، وإن ُخففت 

أنا أقصد أَّل أدخل يف هذه التفاصيل لكي َّل تشوش على أصل المسألة، فهذه 

التفاصيل يمكن أن تسألني فيها بعد الدرس أو تأخذها من تفاسير أو كتب مختصة 

 اب.باإلعر

 ( سؤال غير واضح.@00:37:55) الطالب: 

هذه الالم التي قلنا: إهنا تلزم بعد )إْن( المخففة لدفع اللبس، اختلف  الشيخ:

فيها النحويون، فقال أكثرهم، إهنا هي َّلم اَّلبتداء المعروفة التي دخلت بعد 

ْن( المشددة، وقال بعضهم: َّل، هي َّلم أخرى ُجلبت للفرق بين )إْن( المخففة و)إ

النافية، والذين قالوا: إهنا َّلم اَّلبتداء، قالوا: هي َّلم اَّلبتداء لكن لزمت للفرق 

 بينهما، فالخالفات هنا غير مجدية.

نعم، على قول الجمهور هي َّلم اَّلبتداء، لكنها َّلم اَّلبتداء لزمت  الشيخ:

 للفرق.

 ( سؤال غير واضح.@00:38:59) الطالب:

هلل )ألن سلَّت(، سيأيت الكالم عليها إن شاء اهلل سنتكلم عليها إن شاء ا الشيخ:
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يف هذا الدرس.. )إن سلَّت( على اللغة األفصح، ويقال: )ُسلَّت( على لغة قليلة  

 ضعيفة، نعم.

 ( سؤال غير واضح.@00:39:28) الطالب:

لًة أو مخففة إَّل أنَّ  "يبقى"نعم، التخفيف.. التوكيد، معناها:  الشيخ: ُمَثقَّ

لة أقوى من التوكيد مع المخففة، لكنهما جميًعا يدَّلن على التوكيد مع ا لُمَثقَّ

 التوكيد.

 يعني ما الفرق بين قولك: )كنت مسافًرا( وبين قولك: )إن كنت مسافًرا(؟

 التوكيد.

:)  إًذا نتكلم بعد ذلك على تخفيف )أنَّ

( أيًضا ُتخفف، وبيَّن ذلك ابن مالك، فقال   : )أنَّ

ددددْف َأنَّ   َفاْسددددُمَها اْسددددَتَكن   َخإ ْن ُتَخفَّ

 

دددْن َبْعدددد  َأنْ    َخاْلَخَبدددَر اْجَعدددْل ُجْمَلدددًة م 

( إذا ُخففت َّل يبطل عملها بل يبقى، وَّل يزول   بيَّن يف هذا البيت أنَّ )أنَّ

ْف َأنَّ َفاْسُمَها" اختصاصها باَّلسم، فقال: ح أن لها اسًما وهي  "َخإ ْن ُتَخفَّ فصرَّ

( إذا  مخففة يعني أهنا عاملة، يعني ما تطلب اسًما وخربًا إَّل إذا كانت عاملة، فـــ )أنَّ

خففت وقيل: )أْن( فإن عملها َّل يبطل؛ ألن اختصاصها باَّلسم َّل يجوز، َّل يزول 

اختصاصها باَّلسم ولهذا تجد أن عملها َّل يزول بناًء على القاعدة التي قلناها 

 ونبهنا عليها قبل قليل.

 تلزم أسلوًبا معينًا، فيلزم يف اسمها:لكنها إ ا ُ ففَ يت ير حكمها خ

  أن يكون ضميًرا محذوًفا، أن يكون ضميًرا َّل اسًما ظاهًرا، وأن يكون

يعني ضميًرا  "َفاْسُمَها اْسَتَكن  "محذوًفا َّل بارًزا، وهذا معنى قول ابن مالك: 
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 محذوًفا.

 خاألمر الثاين ال ي يلزم فيها:

 ة، أي َّل يكون خربها مفرًدا.أن يكون خربها جملة اسمية أو جملة فعلي 

( إذا ُخففت فقيل: )أْن( تلزم هذا األسلوب، أي يكون اسمها ضميًرا  فــ )أنَّ

 محذوًفا وأن يكون خربها جملة.

 من األمثلة على ذلك أن تقول:

( فتقول: )علمُت أْن زيٌد قائٌم(  لة، خفِّف )أنَّ )علمُت أنَّ زيًدا قائٌم( هذا بالُمَثقَّ

ظاهر حينئٍذ، قلنا: إذا ُخففت يجب أن يكون اسمها ضميًرا محذوًفا، ما تعمل يف ال

وأن يكون خربها جملة اسمية أو فعلية... َّل، اسمها ضمير مسترت )علمُت أْن زيٌد 

قائٌم(، المعنى: علمُت أنه زيٌد قائٌم، فاَّلسم ضمير محذوف قد يعود كثيًرا على 

علمُت أنَّ األمر... زيٌد قائم( هذا معنى الشأن واألمر، يعني: )علمت أنَّ الشأن، 

 ُيسمى ضمير الشأن أو ضمير األمر.

خقد يعود ه ا الضمير المح خف بلى متقدم إن كان له مرجع متقدم، فإ ا  

َُ أْن ٌيٌد قالٌم(:  قلَ: )بلم

 علمُت: فعل وفاعل.

أْن: هذه مخففة من الثقيلة واسمها محذوف وهو ضمير عائد على معنى 

 يعني: علمت أنه..الشأن واألمر، 

 زيٌد قائٌم: مبتدأ وخرب، وهذه الجملة اَّلسمية من المبتدأ والخرب خرب )أْن(.

ولك أن تقول: )علمُت أْن قام زيٌد( يعني: علمُت أنه قام زيد، ما الذي علمته؟ 

إن الضمير عائٌد إلى "األمر أو الشأن؟ علمُت أن األمر: قام زيد، هذا معنى قولهم: 



 

 
e 

g h 

f  400 
 شرح ألفية ابن مالك

 ضمير شأن. "الشأن واألمر 

 )علمُت أْن قام زيٌد(: 

 أْن: مخففة من الثقيلة عاملة، اسمها ضمير يعود إلى الشأن.

 قام زيد: جملة فعلية وهي خرب )أْن(.

فــ )أْن( إذا ُخففت يبقى عملها إَّل أنَّ اسمها يجب أن يكون ضميًرا محذوًفا 

َخاْلَخَبَر "مالك: وخربها يجب أن يكون جملًة اسمية أو فعلية، وهذا معنى قول ابن 

ْن َبْعد  َأنْ   ."اْجَعْل ُجْمَلًة م 

ر اسم )أْن( هنا،  وتقول: )علمُت أْن قد ُقمت(، )علمُت أن قد سافرت( قدَّ

التقدير: )علمُت أنَّك( والكاف هنا: اسم )أْن( المحذوفة، يمكن أن تجعلها 

ذكور يف المعنى: ضميًرا عائًدا إلى المخاطب، يعني عائًدا إلى مذكور يف اللفظ أو م

)علمُت أنَّك مسافر( ثم تحذف، وتقول: )علمُت أنَّك قد سافرت( ثم )علمُت أْن 

 قد سافرت(.

طبًعا هذه األساليب وإن كان معناها اإلجمالي واحًدا إَّل أنَّ معانيها التفصيلية 

مختلفة من حيث: قوة التوكيد، وقوة البالغة؛ ألن البالغة أحياًنا قد تكون 

وقد تكون بالحذف واإليجاب، وليس كل تصريٍح بالغًة وليس كل  بالتصريح،

 حذٍف وإيجاٍز بالغًة.

هي أْن يكون الكالم على مقتضى الحال، إذا كنت يف حالة تستوجب  الب ِة:

منك السرعة واَّلختصار، فالبالغة حينئٍذ أن تختصر: )علمُت أن قد سافرت(، 

ذ بالخطاب معه ولستما وإذا كان الحال يستوجب منك عدم الحذف وتتلذ

مستعجلّين وجلستم يف المطار تنتظرون طائرة، وتمددون الكالم فالفصاحة هنا 

أنك َّل تحذف وَّل تختصر، تقول: )علمت أنَّك مسافر(، )علمُت أنَّك قد 
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 توظفت(.

 ( سؤال غير واضح.00:48:00@) الطالب: 

 الكالم عليه. هنا )قد( دخلت على جملة الخرب، وهذا سيأيت بعد قليل الشيخ:

 ( سؤال غير واضح.@00:48:15) الطالب:

لها إعادًة لها لألصل ولك أن ُتبقيها مخففة...  الشيخ: ألن )أْن(... لك أن ُتثقِّ

نعم بالتقدير، لكن لو شددهتا لكان ذلك أفضل بناًء على أنَّ )أْن( المخففة َّل 

ح باسمها فاألفضل أن تعي دها إلى أصلها، ولو ُيصَرح باسمها، فلو أردت أن ُتصرِّ

أبقيتها على التخفيف فهذا مجرد بيان للتقدير، لكن ما ُيلفظ به، ما تقول: )علمت 

ح باسمها، تقول: )علمُت أْن قد سافرت(،  ح باَّلسم.. َّل ُتصرِّ أْنَك ستسافر( وُتصرِّ

ح باَّلسم فاألفضل أن تعيدها إلى التشديد، لكن لو  واضح؟ وإذا أردت أن ُتصرِّ

 قيه لبيان التقدير، لكن ما ُينطق به.أبقيته ُتب

 :ومن ذلك قوله 

 : [20المزمل:] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ)

َبل َم "هنا ننتبه؛ ألن بعض الطلبة قد يستشكل مثل هذا األسلوب هبذه اآلية: 

نُْكْم َمْرَضى
وبعدها فعل مضارع ومع ذلك بقي الفعل : )أْن( "َأْن َسَيُكوُن م 

)أْن( قد تأيت مصدريًة ناصبًة للفعل المضارع،  المضارع مرفوًعا لم ُينصب مع أنَّ 

لكن )أْن( هنا ليست هي المصدرية الناصبة للمضارع، وإنما هي المخففة من 

 الثقيلة.

نُْكْم َمْرَضى" 
 :"َبل َم َأْن َسَيُكوُن م 

علم أنه )يعني أنَّ الشأن( سيكون منكم مرضى، أو علم  المعنى خاهلل أبلم:
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 ، هذا المعنى واهلل أعلم، فــ )أْن( هنا مخففة من الثقيلة.أنكم سيكون منكم مرضى 

تقول: كيف نعرف الفرق بين أهنا مخففة من الثقيلة أو ناصبة؟ سيأيت بعد قليل، 

ڀ  پ پ پ): لكن دعونا ننتهي اآلن من األمثلة، وقال 

 :[105-104]الصافات:ال  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

قت ال التقدير:  ( فقال: )أْن( أنَّك يا إبراهيم قد صدَّ َف )أنَّ رؤيا، فعندما خفَّ

ْؤَيا(. ْقَت الرُّ  حذف اَّلسم وجعله ضميًرا محذوًفا فقال: )أْن َقْد َصدَّ

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) :وقال 
 :[10يونس:] [10يونس:]

وآخر دعواهم أنه الحمد هلل رب العالمين، يعني أنَّ الشأن  المعنى خاهلل أبلم: 

 ين.واألمر: الحمد هلل رب العالم

 وقال الشاعر:

 يف فتيددٍة كسددديوف الهندددد قدددد بلمدددوا

 

 أْن هالدددٌك كدددل مدددن يحفدددى خينتعدددل 

يعني أنه قد علموا أنه هالٌك، أي أن األمر والشأن:  )قد بلموا أْن هالٌك(: 

 . "هالٌك كل من يحفى خينتعل"

( إ ا  ففَ خقيل: )أْن( تلزم أسلوًبا معينًا:   إً ا فدد )أنَّ

 ا محذوًفا.أن يكون اسمها ضميرً 

 وأن يكون خربها جملة.

ويجوز يف الشعر أن يكون اسمها ضميًرا بارًزا وأن يكون خربها مفرًدا، من  

 ضرائر الشعر، كقول الشاعر:

 بأْندددددددك ربيدددددددٌع خِيدددددددٌث مريدددددددعٌ 

 

 خأْنددددددك هندددددداك تكددددددون الثمدددددداَل  
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(: أي بأنَّك ربيٌع، فخففت، وعندما خففت أو صارت على بأْنك ربيعٌ فقالت: )

 يف اللغة لكانت تجعل اَّلسم ضميًرا محذوًفا والخرب جملة. الجادة

 ومن ذلك قوٌل آخر:

 فلدددو أْندددك يف يدددوم الر ددداء سدددألتن 

 

 ط قدددك لدددم أبخدددل خأندددَ صدددديق 

(، فيقول ابن مالك:   وما زال الكالم موصوًَّل على تخفيف )أنَّ

 َخإ ْن َيُكددددْن ف ْعددددً  َخَلددددْم َيُكددددْن ُدَبددددا

 

 ُه ُمْمَتن ًعدددددداَخَلددددددْم َيُكددددددْن َتْصددددددر ْيفُ  

 َفاألَْحَسدددُن اْلَفْصدددُل ب َقدددْد أْخ َنْفددد  أخْ  

 

ددددْيٍس أْخ َلددددْو َخَقل ْيددددٌل   ْكددددُر َلددددوْ    َتنْف 

 ألنه قال يف البيت السابق: يعني الخرب؛ :"َخإ ْن َيُكنْ "، "َخإ ْن َيُكْن ف ْعً  "يقول:  

ددددْف َأنَّ َفاْسددددُمَها اْسددددَتَكن    َخإ ْن ُتَخفَّ

 

دددْن َبْعدددد  َأنْ َخاْلَخَبدددَر اْجَعددد   ْل ُجْمَلدددًة م 

 وإن يكْن الخرب فعاًل، ما حكمه؟  

َخَلْم َيُكْن َتْصر ْيُفُه ": ولم يكن فعل دعاء، "َخإ ْن َيُكْن ف ْعً  َخَلْم َيُكْن ُدَبا"

: يعني كان فعاًل متصرًفا ليس جامًدا، ليس فعاًل دعائًيا وَّل جامًدا، "ُمْمَتن ًعا

الفعل وبين )أْن( المخففة بواحٍد من هذه الفواصل فاألحسن الفصل بين هذا 

المذكورة يف البيت: بـــــــ )قد، أو نفي، أو حرف تنفيس، أو لو( فإذا كان الخرب 

مبدوًء بفعل فاألفضل حينئٍذ أن ُيفصل بين )أْن( وبين هذا الفعل بفاصٍل من هذه 

 الفواصل.

ين )أْن( حينئٍ  خالفعل خهنا انتبهوا! ألين سأقول لكم: لما ا فصلَ العرب ب

 بفاصل من ه ه الفواصل؟

( وبين )أْن( المصدرية الناصبة، هذه  لكي تفرق بين )أْن( المخففة من )أنَّ

الفواصل هنا جزمتها العرب مع )أْن( الداخلة على اسم أم الداخلة على فعل؟ مع 
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 )أْن( الداخلة على فعل. 

( فقلنا: تلزم الالم بعدها إذا دخلت )إْن( على اسم أم  أما )إْن( المخففة من )إنَّ

على فعل؟ على اسم، لماذا هنا ألزموا الالم للفرق وهنا ألزموا واحد من الفواصل 

 للفرق؟ فهناك دخلت على اسم وهنا دخلت على فعل.

ألن الفرق هنا بين )أْن( المخففة و)أْن( المصدرية  الجواب بلى  لك: 

درية الناصبة ناصبة للفعل المضارع الناصبة إنما يحدث من أفعال، )أْن( المص

فتدخل على فعل مضارع، فإذا جاءت )أْن( ودخلت على اسم.. لو كانت )أْن( 

مخففة ودخلت على اسم تلتبس بــ )أْن( الناصبة؟ ما تلتبس، لكن لو دخلت )أْن( 

 المخففة على فعل فقد تلتبس بــ )أْن( الناصبة فأوجدوا هذا الفاصل للفرق.

)إْن( إذا دخلت على اسم قد تلتبس بــ )إْن( النافية، فلهذا  لكن مع )إْن(،

أوجدوا الفرق هناك مع اَّلسم وأوجدوا الفرق هنا مع الفعل بفاصٍل من واحٍد من 

 هذه الفواصل األربعة:

 ،)نحو: )علمْت أن قد تذهب(، )علمت أْن قد يأيت  الفاصل األخل/ )قد

 زيد(، )علمت أْن قد تذهب يا محمد(:

 هنا: مخففة من الثقيلة فال تعمل يف الفعل المضارع.)أْن(  

 )قد(: حرف تحقيق أو تقليل، حرف تقليل ألنه دخل على المضارع. 

تذهب: فعل مضارع منصوب أو مرفوع؟ مرفوع؛ ألن )أْن( مخففة من الثقيلة 

 وليست المصدرية الناصبة للمضارع.

 قد: حرف مهمل، َّل يعمل شيًئا.

 .[113المالدة:] (ېئ ېئ ېئ ىئ)ومن ذلك قوله تعالى: 
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 :) أي يكون بين )أْن( المخففة والفعل حرف  خالفاصل الثاين/ )حرف نف

نفي، كأن تقول: )ظننت أن َّل تذهب( طبًعا شايفين اإلدغام بين أْن وَّل، فتقول: 

 )ظننت أَّل تذهب(:

أْن: هذه ساكنة ودخلت على فعل )تذهب(، طيب هذه )أْن( المصدرية 

ة؟ يف فاصل وَّل ما يف فاصل؟.... فاصل أربعة، فنقول يا إخوان الناصبة أم المخفف

يف نحو: )ظننت أْن َّل تذهب( لك أن تجعل )أْن( هذه مخففة فرتفع الفعل، ولك 

أن تجعلها الناصبة المصدرية فتنصب الفعل، وسيأيت بين القاعدة يف الفرق بينهما 

لها بسرعة لحين نستفيد منها، فأقول:  لكن ُأعجِّ

قت )أْن( المخففة بعلم وما يف معناه فهي المخففة من الثقيلة، وإن إذا ُسب

ُسبقت بظن أو ما يف معناه فلك أن تجعلها المصدرية الناصبة وهذا هو األكثر، 

ولك أن تجعلها المخففة من الثقيلة وهذا جائز، ويأيت الكالم على هذه المسألة 

 بعد قليل.

ْن( هنا مخففة أم ناصبة أم يجوز وعلى ذلك بقولنا: )ظننت أن َّل تذهب(، )أ

 الوجهان؟ يجوز الوجهان، واألكثر أن تجعلها ناصبة.

ولو قلت: )ظننت أْن تذهب( فهل هي ناصبة أم مخففة؟ هذه ناصبة قوًَّل 

 واحًدا؛ لعدم وجود الفاصل ولم ُتسبق بعلم.

: هذه مخففة [20المزمل:] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ)لكن يف قوله تعالى: 

 ا مسبوقة بعلم، إذا ُسبقت بعلم فهي مخففة، نعم.قوًَّل واحًدا؛ ألهن

ُبوا َأالَّ "أو  [71المالدة:] (ٱ ٻ ٻ): وقال 
َخَحس 

َب: "َتُكونُ  (، من أفعال الظن، لك أن تجعلها الناصبة وهو ، َحس  من أخوات )ظنَّ

 األكثر، ولك أن تجعلها المخففة فتدخل يف هذا الباب.
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ٹ ٹ ٹ )بحرف نفي، قال تعالى: وقد حدث الفاصل بين )أْن( والفعل   

 ، ففصل بـــ )لن(.[20المزمل:] (ڤ

 ، فوصل بين )أْن( والفعل بــ )لم(.[7البلد:] (گ گ گ گ ڳ)وقال:  

عُ "، [89طه:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)وقال تعالى:  : "َأَف  َيَرْخَن َأالَّ َيْرج 

نفي، هذه )أْن( ودخلت على فعل )يرجع( وقد ُفِصل بينهما بفاصل وهو حرف ال

فــ )أْن( هنا مخففة أم ناصبة أم يجوز الوجهان؟ ُسبقت بــ )يرون(، ويرى: من 

(؟ )علَِم(، فهي بالرفع، وكذلك يف قراءة القراء العشرة  أخوات )علَِم( أم )ظنَّ

 . [89طه:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)كلهم بالرفع 

، ففرق بين )أْن( و [3القيامة:] (گ گ ڳ ڳ ڳ)ومن ذلك قوله: 

 في.)نجمع( بالن

 :والتنفيس له حرفان: )السين، وسوف(،  خالفاصل الثالث/ حرف التنفيس

 التنفيس القريب: )السين(، والتنفيس البعيد: )سوف(.

تقول: )أظن أْن ستسافر( أو )أظن أْن سوف تسافر( ففصلت بين )أْن( و 

)تسافر( بحرف تنفيس، و)أْن( هنا مخففة أم ناصبة أم يجوز الوجهان؟ يجوز 

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ)واألكثر أن تكون ناصبة، قال سبحانه: الوجهان 
: هذه )َعلَِم( وجاءت )أْن( وبعدها الفعل )يكون( وُفِصل بينهما [20المزمل:]

بالسين، )أْن( هذه مخففة أم ناصبة أم يجوز الوجهان؟ هذه مخففة فقط؛ ألهنا 

 مسبوقة بعلم )علَِم(.

 وقال الشاعر:

 خابلددددددم فعلددددددم المددددددرء ينفعدددددده

 

رَ  أن سددددوف   يدددددأت  كددددل مدددددا ُقدددددد 
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: فصل بين )أْن( و )يأيت( بــ )سوف(، و)أْن( هنا مخففة ألهنا "أن سوف يأت "

 مسبوقة بعلم وهو قوله )واعلم(.

 :)يعني النحويون  "َخَقل ْيٌل   ْكُر َلوْ " قال ابن مالك: الفاصل الرابع/ )لو

و جئت الذين نصوا على الفصل بــ )لو( قليلون، كأن تقول: )حسبت أْن ل

(، فقلت:  ألكرمتك(، األصل: )حسبت أنَّك لو جئت ألكرمتك(، لكن حففت )أنَّ

)أْن( فجعلت اسمها ضميًرا محذوًفا والخرب جملة، فقلت: )حسبُت أْن لو جئَت 

 ألكرمتك( فصلت بين )أْن( والفعل )جاء( بــ )لو(.

 لفعل.وتقول: )حسبُت أْن لو تجتهُد لنجحت( ففصلت بين )أْن( و )تجتهد( با

فصل لو  اْسَتَقاُموا(  أنْ ، )[16الجن:] (ٿ ٿ ٿ ٹ)وقال تعالى: 

 بين )أْن( و )استقاموا( بــ )لو(.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )وقال تعالى: 

 ، ففصل بين )أْن( و )نشاُء( بــ )لو(.[100األبراف:] (کک

 .[14سبأ:] (يب جت حت خت مت)وقال تعالى: 

وقع بعد )أْن( فعل فيجب أن تفصل بين )أْن(  فإذا كانت الخرب فعاًل، إذا إً ا:

للفرق بين )أْن( المخففة ؟ هذه والفعل بفاصل، وواحد من الفواصل األربعة، لما

 وبين )أْن( المصدرية الناصبة إَّل إذا كان هذا الفعل فعاًل دعائًيا أو فعالً جامًدا.

مًدا أي غير متصرف إذا كان الفعل فعاًل دعائًيا يعني يراد به الدعاء، أو فعاًل جا

فهنا َّل يلزم أن تأيت بفاصل، مثال ذلك أن تقول: )أظن أْن ليس محمٌد هنا( أي: 

 أظن أنَّه ليس محمٌد هنا، أنه: أي الشأن واألمر.

 )أظن أْن ليس محمٌد هنا( 
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 أْن: دخلت على )ليس(. 

 وليس: فعل جامد فال يلزم الفصل.

 )أْن ليس محمٌد هنا(: يعني اسم ليس.

َخَأْن "، [185األبراف:] (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ) تعالى:وقال 

 أتى بالفعل )عسى( بعد )أْن( بال فاصل.، يعني أنَّه عسى واهلل أعلم: "َبَسى

، المعنى واهلل أعلم: [39النجم:] (مئ ىئ يئ جب حب خب)وقال تعالى: 

ص وحذف اَّلسم فقال:  َخَأْن َلْيَس "وأنَّه ليس لإلنسان إَّل ما سعى، ثم خصَّ

 ."ان  إ الَّ َما َسَعىل إل نَس 

، القصة [9النور:] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی)وقال تعالى يف قراءة نافع: 

  َأنْ "المشهورة يف الُمالعنة، 
 
َضَب اهلل ُيخرب أنَّه غِضب اهلل عليها أو يدعو عليها : "َِ

بالغضب.. دعاء ألن هذا حكم سائد يف األمة، لو بعد نزول القرآن حدثت هذه 

َضَب  َأنْ "، فإن كانت كاذبة فُيدعى عليها بالغضب المسألة تحدث المالعنة َِ

 
 
هذا فعل دعائي، هذا دعاٌء عليها بالغضب، يعني: والخامسة أنَّه غضب اهلل  :"اهلل

 عليها واهلل أعلم، ثم ُخففت )أْن( فحُذف اسمها على قراءة نافع.

َسَة أما قراءتنا:    َأنَّ َخاْلَخام 
 
َضَب اهلل  فهذه مشددة. "َِ

ل الدعائي: هو الفعل الذي َّل يراد به اإلخبار وإنما ُيراد به اإلنشاء، إنشاء الفع

الدعاء كأن تقول: )محمٌد قتله زيد( هذا إخبار بأنَّ محمد قتله زيد، لو قلت: 

 ( ُتخرب بأنَّ اهلل رِحَمُه أو تدعو له بأنَّ اهلل يرحمه، هذا الفعل دعائي.)محمٌد 

سبق أن تكون )أْن( مصدرية ناصبًة للمضارع فإن قلت: أَّل يجوز يف بعض ما 

 بعدها؟
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إهنا إن ُسبقت بعلم مثل: )علَِم، رأى( فإهنا مخففٌة من  الجواب أن نقول:

، َحِسَب، خال( فيجوز أن تكون مصدريًة  الثقيلة قطًعا، وإن ُسبقت بظن مثل: )ظنَّ

يلة وهذا ناصبًة وهذا هو األكثر يف لغة العرب، ويجوز أن تكون مخففًة من الثق

 جائز.

ليس فيه إَّل الرفع؛  [20المزمل:] (ڄ ڄ ڃ)وعلى ذلك فقوله تعالى: 

ليس لها إَّل  [89طه:] (ٺ ٺ ٺ ٺ)ألهنا مخففة من الثقيلة، وكذلك: 

الرفع ألهنا مخففة، أما قولك: )ظننت أَّل تذهب، وحسبوا أَّل تكون، وأظن أن 

 ر ويجوز الرفع.ستسافر، وأظن أْن سوف تسافر( فيجوز النصب وهو األكث

وسيأيت تفصيل هذه المسألة إن شاء اهلل يف الكالم على نصب الفعل المضارع  

 بــ )أْن( عندما نتكلم على إعراب الفعل المضارع ونصبه على قول ابن مالك:

دددددْبُه َخَكدددددْ  َكدددددَ ا ب دددددَأْن   َخب َلدددددن  اْنص 

 

 َظدددن   
دددْن َبْعدددد  لدددٍم َخالَّت ددد  م   الَ َبْعدددَد ب 

ددْب ب َهدد  ددْد َفاْنص  ْح َخاْبَتق  ْفددَع َصددحِّ  ا َخالرَّ

 

دددددْن َأنَّ َفْهدددددَو ُمطَّدددددر دْ  
ْيَفَهدددددا م   َتْخف 

ل الكالم يف هذه المسألة. إذا كان هناك من سؤال يا إخوان يف   فهناك ُيفصَّ

( تفضلوا، نعم.  تخفيف )أنَّ

 ( سؤال غير واضح.@01:10:34) الطالب: 

الفاصل فهل يجوز أن تكون  نعم، إذا دخلت )أْن( على فعل مع وجود الشيخ:

 مصدريًة ناصبة أم يجب دائًما أن تكون مخففًة من الثقيلة؟

إن ُسبقت بعلم فهي المخففٌة من الثقيلة؛ ألن )أْن( الجواب على ذلك: 

ب ما تأيت، تقول: )علمُت أْن يذهب زيد(،  الناصبة ما تدخل بعد العلم، اآلن جرِّ

ه يذهب زيد، ثم ُتخفف وتقول: )علمُت )علمُت أنَّه يذهب زيد( ماذا علمت؟ أن

أْن يذهب زيد( هذه المخففة من الثقيلة بخالف األفعال األخرى غير )علَِم، 
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، أو أكرُه، أو ُيعجبني(، تقول: )أحب أن تذهب( فأحب ذهابك،   (: )ُأحبُّ وظنَّ

 )وُيعجبني أن تجتهد( ُيعجبني اجتهادك... ونحو ذلك.

 اضح.( سؤال غير و@01:11:42) الطالب:

َّل؛ ألنه إذا ُوجد الفاصل وهي غير مسبوقٍة بعلم فيجوز أن تكون  الشيخ:

المخففة وأن تكون المصدرية، نحو: )ظننت أْن َّل تذهب( أو )حسبوا أَّل تكونوا( 

 الفاصل موجود، فيجوز الوجهان.

( ويف ذلك يقول ابن مالك:  طيب.. بقي الكالم على تخفيف )كأنَّ

َْ َكددددددَأنَّ َأيْ  َفدددددد يَخُ فِّ  ًضددددددا َفنُددددددو 

 

ي   َمنُْصدددددددْوُبَها َخَثاب ًتدددددددا َأْيًضدددددددا ُرخ 

(؟  (، ماذا قلنا يف )أنَّ ( ُيشبه كثيًرا الكالم على )أنَّ  الكالم على )كأنَّ

( إذا ُخففت إعمالها يبقى َّل يذهب.  إعمالها يبطل أم يبقى؟ يبقى، كذلك )كأنَّ

 طيب.. يبقى، خما ا تلزم؟ تلزم أسلوًبا معينًا: 

 مها ضميًرا محذوًفا.أن يكون اس -

 وأن يكون خربها جملًة. -

( إذا ُخففت وقيل )كأْن( َّل يبطل عملها، وهذا ُيبينه قوله: ي" كذلك )كأنَّ  َفنُو 

يعني اسمها المنصوب، إًذا يبقى عملها، لكن  "منصوهبا"، عندما قال: "َمنُْصْوُبَها

فتقول: )كأنَّ اسمها يكون ضميًرا محذوًفا وخربها يكون جملة اسمية أو فعلية، 

 زيًدا قائٌم( هذا بالتشديد، ثم ُتخفِّف فتقول: )كأْن زيٌد قائٌم(.

 ما معنى )كأنَّ زيًدا قائٌم( ومعنى )كأْن زيٌد قائٌم(؟ 

المعنى اإلجمالي واحد، لكن المعنى التفصيلي: )كأنَّ زيًدا قائٌم( وصف لزيد 

)كأْن زيٌد قائٌم(، نقول: كيف بالقائم، لكن )كأْن زيٌد قائٌم(: يكون األمر أو الشأن 
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 بضمير الشأن واألمر؟ كأنَّ األمر: زيٌد قائٌم، يعني كأنَّه زيٌد قائم.

فكأْن: هذه مخففة من الثقيلة واسمها ضمير محذوف يعود إلى الشأن أو 

 األمر.

 زيٌد قائٌم: جملة اسمية خرب كأْن.

نَّ األمر لم يذهب وتقول: )كأنَّ لم يذهب زيد(، يعني كأنَّه لم يذهب زيد، كأ

 زيد، ثم خففتها فقلت: )كأْن لم يذهب زيد(.

وإذا قلت مخاطًبا: )كأْن لم تذهب(، )كأن لم تستمع( فاسم )كأْن( هنا ضمير 

رته مع  ره )كأنك لم تذهب، كأنك لم تستمع(، أيًضا الضمير إذا قدَّ محذوف قدِّ

ود إلى مذكور يف اللفظ )كأْن( المخففة إما أن يعود إلى الضمير والشأن وإما أن يع

 أو مذكور يف المعنى.

، المعنى واهلل أعلم: [24يونس:] (ېئ ېئ ېئ ىئىئ): وقال 

َكَأْن لَْم "كأهنا لم تغن باألمس، وعندما خفَّف وقال: )كأْن( حذف اَّلسم، وقال: 

َلْم َتْ َن "أين اسم )كأْن(؟ ضمير محذوف، والخرب؟ جملة ، "َتْ َن ب األَْمس  

 ."ب األَْمس  

 قال الشاعر:و

 أٌف الترحددددددل ِيددددددر أن ركابنددددددا

 

  لمددددا تددددزل برحالنددددا خكددددأن قدددددن 

 اقرتب. :"أٌف الترحل"يقول:  

ا تزل برحالنا" حال: أماكن المكوث التي فيها الخيام، "ِير أن ركابندا َلمَّ : الرِّ

كاب: ما ُيحمل على الرواحل على اإلبل ونحو ذلك.  والرِّ

 الت الرواحل يف أماكنها، ما ذهبنا.خالص اقرتب لكن ما ز :"أٌف"يقول: 
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 يعني وكأْن فعلنا ذلك الفعل. :"خكأن قدن" 

 يقول:

 أٌف الترحددددددل ِيددددددر أن ركابنددددددا

 

  لمددددا تددددزل برحالنددددا خكددددأن قدددددن 

د   ا تزل برحالنا وكأهنا قد زالت، هذا لو شدَّ المعنى: وكأهنا قد زالت، لمَّ

ح باَّلسم )وكأنَّها قد زالت(، لكن عندما خفَّ  ف قال: )وكأْن( يجب أن سُيصرِّ

يعني وكأْن قد زالت، ثم حذف )زالت( وقد  :"خكأن قدن"يحذف اَّلسم، يقول: 

 كسرها للقافية.

وكما ذكرنا يف )أْن( أن هذا حكمها لكن يجوز بقلة أن يكون اسمها ظاهًرا 

والخرب مفرًدا، كذلك يف )كأْن( يجوز بقلة؛ أي يكون اسمها اسًما ظاهًرا منصوبًا 

 مفرًدا، جاء يف قلٍة من الشواهد، ومن ذلك قول الشاعر:وخربها 

 :"خصدر مشرق النحر كأْن ثدييه ُحقَّان"

ان ثم خفَّف وكان ينبغي أن يقول: )كأْن ثدياُه ُحقاِن( يعني  يعني كأنَّ ثدييه ُحقَّ

اِن، الُحق: إناء صغير ُمحجوٌج بطريقة معينة، وقد ُروي هذا  كأن األمر ثدياُه ُحقَّ

ان( على الكثير.البيت:   )كأْن ثدياه ُحقَّ

طيب.. انتهت أبيات األلفية يف هذا الباب، طبًعا ستقول مباشرة: لكن ابن 

( يجوز أن ُتخفف،  -–مالك  (.. نعم )لكنَّ لم يتكلم على تخفيف )لكنَّ

فيقال: )لكْن(، فإذا ُخففت زال اختصاصها باَّلسم وَبَطل إعمالها، فتقول: )لكنَّ 

 بالتشديد، فإذا خففت قلت: )زيٌد جالٌس ولكْن محمٌد قائٌم(.محمًدا قائٌم( 

 )لكْن(: حرف استدراك فقط.

محمٌد قائٌم: مبتدأ وخرب، و )لكْن( يزول عملها فليس اسٌم وَّل خربٌ وَّل عمل، 

حرف مهمل، يكون له معنى فقط وهو اَّلستدراك وليس له عمل، والشواهد على 
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 ن العظيم، ومن ذلك قوله تعالى: ذلك كثيرة جًدا يف الكالم ويف القرآ

 :[166النساء:] (ک ک ک)

 مختومة بنون ساكنة.)لكْن(: 

اهلل: مبدوءة بــ )ال( التعريفية وهي حرف ساكن، التقى ساكنان فُكِسر الساكن 

 ."َلك ن  اهللُ َيْشَهُد "األول 

 :[17األنفال:] (ٻ ٻ ٻپ)

 . [17األنفال:] (ٻ ٻ ٻپ)قراءتنا، وقرأ بعض السبعة: 

 أين الشاهد؟ [76الز رف:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)وقال تعالى: 

ينَ " أنَّ اختصاصها باَّلسم زال، فتدخل ، الشاهد: "َخَلك ْن َكاُنوا ُهُم الظَّال م 

، وتدخل على الفعل، زوال اختصاصها هو "َلك ن  اهللُ َيْشَهُد "على اَّلسم كما سبق 

ينَ َخَلك ْن َكاُنوا ُهُم الظَّ " الذي أبطل إعمالها  ."ال م 

 .[162النساء:] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)وقال تعالى: 

 فدخلت على فعل. [225البقرة:] (پ پ)وقال: 

 .[88التوبة:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)وقال: 

 .[38مريم:] (جت حت خت مت ىت يت)وقال: 

( ألن ما فيها تفصيل وما  ألن ابن مالك  لم يتكلم على تخفيف )لكنَّ

 صاصها.فيها خالف، إذا ُخففت َبطل عملها وزال اخت
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  :اخلالصة يف هذه األحرف 

 .)  أن حرًفا من هذه الحروف إذا ُخفِّف بطل عمله وهو )لكنَّ

  وحرًفا من هذه الحروف إذا ُخفِّف جاز إعماله بقلة وجاز إهماله بكثرة

.)  وهو )إنَّ

  وحرفان إذا ُخففا بقيا عملها إَّل أهنما يلزمان أسلوًبا معينًا وهو كون اَّلسم

(.ضميًرا محذوًفا  ، وكأنَّ  وكون الخرب جملة وهما )أنَّ

 إذا كان هناك سؤال فيما سبق نستمع إليه، تفضل:

 ( سؤال غير واضح.@01:22:21) الطالب:

نعم، هذه من اَّلحتماَّلت التي ُتبغض، لكن من اَّلحتماَّلت َّل ُيلجأ  الشيخ:

وهي  إليها يف وجود اللغة.. هذه اللغة لبعض العرب يأتون بالمثنى دائًما باأللف

ج هذا  لغٌة قليلة، هذه لغة موجودة يف العرب ما ُتنكر، لكنها لغة قليلة، لكن هل ُنخرِّ

البيت على هذه اللغة والبيت له توجيُه أوضح، وهو أنَّ )كأْن( إذا ُخففت قد يبقى 

 عملها لهذا البيت وأبيات أخرى أيًضا ما ذكرهتا:

ه( هذه لغة ثابتة، فلنبِق هذه : فأبقى: ما قال: )وريدا"كأْن خريديه ر اء ُ لب"

األبيات على لغتها الخاصة وَّل داعي ألن يتكلف حملها على لغات أخرى، وقد 

 قيل ما قرأت.

أما )لعلَّ وليس( فال ُيخففان؛ ألهنما غير مختومين بنون مشددة، أما )ليس( 

( وإن كانت مختومة بالم مشددة لكن ما ُتخفف.  واضح، أما )لعلَّ

 بداية الدرس؛ هذا الحكم خاص باألحرف المختومة بالنون نعم، قلنا ذلك يف

 المشددة.
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 ( سؤال غير واضح.@01:22:21) الطالب:

 سؤال؟أعد آخر ال الشيخ:

نعم؛ ألن اللغة جاءت بجواز الوجهين، والمعنى اإلجمالي واحد،  الشيخ:

ن لكن المعنى التفصيلي هو الذي قد يتغير، وبما أنَّ اللغة جاءت للوجهين، فنح

ليس لنا إَّل أن ُنقرر ما جاء يف اللغة ثم ُنعلِّم، نحن ما نحكم على اللغة، وقد جاء 

 الوجهان جائزين لها، ولم يأتيا يف المسألة األولى.

 تفضل. سؤال؟هل هناك من  الشيخ:

 ( سؤال غير واضح.01:22:21@) الطالب:

 )لن(.َّل، هذا السؤال بعد الدرس، هذا ليس يف درسنا النفي بــ  الشيخ:

طيب.. من األبيات التي ُذكرت هنا يا إخوان، عندنا بيتين إذا تمكنا من ذلك، 

، الثدي: "خصدر مشرق النحر كأْن ثدييه ُحقَّان"البيت األول/ قول الشاعر: 

، وهذه ثدي( وهو ُيطلق يف اللغة  ر وُيؤنث، ويقال: )هذا ثديٌّ معروف وهو ُيَذكَّ

 وجمعه: أثٍد وُثِدي. للمرأة والرجل، كالهما لهما ثديان،

فإن سألت بعد ذلك عن قول بعض الناس عن الثدي يسمونه الديد، من أين 

 جاءت هذه الكلمة؟ 

هذه الكلمة ليست من لغة العرب، وأصلها هو تحريٌف من تحريف،  الجواب:

أصلها: الديث يف لغة أهل العراق قديًما، يعني قديًما عندما كان أهل اللغة يؤرخون 

لغة أهل العراق كانت ُتطلق على الثدي، يسمون الثدي بالديث، وما  ويكتبون يف

زالت مستعملة عند أهل العراق وبعض شمال الجزيرة، وإن كان بعضهم قد 

يخصها بالحيوانات، لكن ما موجودة حتى اآلن، ثم انتقلت الكلمة بعد ذلك منهم 

 إلى غيرهم بتحريف الديث إلى الديد.
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ث ليسا من لغة العرب، فالذي يجب أن ُيسمى ثدًيا أن الديد والدي خالخ صة: 

 كما جاء يف اللغة.

نعم، وُثدي، وأثداء ما وجدت، ما وجدته يف المعجم عندما راجعت  الشيخ:

 هذه المسألة، كلهم نصوا على أهنا ُتجمع هذه الجموع الثالثة... أثداء ُتراجع.

 أما البيت اآلخر فهو قول الشاعر: 

 لدددَ لمسدددلًما ُ دددلََّ يميندددك إْن قت

 

ددددد  ددددَ بليددددك بقوبددددة المتعمِّ  حلَّ

 خاهلل أبلم. 
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 الدرس احلادي والثالثون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

ة فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم يف هذه الليل

الغراء؛ ليلة اَّلثنين التاسع من شهر ُجمادى األولى من سنة ثالثين وأربعمائٍة 

وألف يف هذا الجامع، جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد 

بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الحادي والثالثون من دروس شرح ألفية بن مالك 

. 

إن شاء –خواهتا(، ونشرح الليلة وكنا قد انتهينا من الكالم على باب )إنَّ وأ

ما تيسر من باب )َّل( التي لنفي الجنس، ويف هذا الباب؛ باب )َّل( التي لنفي  -اهلل

 :تسعة أبيات نقرأها أوًَّل، يقول فيها  الجنس ذكر اإلمام ابن مالك 

 َبَمددَل إ نَّ اْجَعددْل ل ددد)ال( ف دد  َنك ددَرة.197

 

َرة   ُمْفددددددددددَرَدًة َجاءْتددددددددددَك َأْخ ُمَكددددددددددرَّ

َبهْ .198  دددْب ب َهدددا ُمَضددداًفا َأْخ ُمَضدددار   َفاْنص 

 

 َخَبْعدددددددَد َ اَك اْلَخَبدددددددَر اْ ُكدددددددْر َراف َعدددددددهْ  

دددددب  اْلُمْفدددددَرَد َفات ًحدددددا َكددددد َ .199   َخَرك 

 

َة َخاْلثَّددددددان   اْجَعدددددد َ    َحددددددْوَل َخالَ ُقددددددوَّ

ًبدددددا.200   َمْرُفْوًبدددددا أْخ َمنُْصدددددوًبا أْخ ُمَركَّ

 

اًل الَ   ََ َأخَّ ددددددددددددددبَ َخإ ْن َرَفْعدددددددددددددد  ا َتنْص 
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دددددد   َيل دددددد .201 
 َخُمْفددددددَرًدا َنْعًتددددددا ل َمْبن 

 

ل    دددددَبْن َأخ  اْرَفدددددْع َتْعدددددد   َفددددداْفَتْح َأخ  اْنص 

ْيددددَر اْلُمْفددددَرد  .202  َِ ْيددددَر َمددددا َيل دددد  َخ َِ  َخ

 

دددددد    ْفدددددَع اْقص  دددددْبُه َأخ  اْلرَّ
 الَ َتدددددْبن  َخاْنص 

ْر الَ اْحُكَمدا .203   َخاْلَعْطُف إ ْن َلْم َتَتَكرَّ

 

َ    ي اْلَفْصدددل  اْنَتَمدددى   َلدددُه ب َمدددا ل ْلنَّْعددد

 َخَأْبددددط  الَ َمددددْع َهْمددددَزة  اْسددددت ْفَهام  .204 

 

قُّ ُدْخَن االْسدددددددددت ْفَهام     َمدددددددددا َتْسدددددددددَتح 

 َخَ اَع ف   َ ا اْلَباب  إ ْسَقاُط اْلَخَبرْ .205 

 

 إ َ ا اْلُمدددددَراُد َمددددددْع ُسددددددُقْوط ه  َظَهددددددرْ  

في الجنس من أبواب النواسخ التي تدخل على هذا الباب: باب )َّل( التي لن 

( وأخواهتا؛ أي أهنا تنصب المبتدأ اسًما لها  الجملة اَّلسمية وتعمل عمل )إنَّ

 وترفع الخرب خربًا لها.

ه النحويون هبذا  خ)ال( الت  لنف  الجنس:  أسلوب من األساليب العربية خصَّ

ا خصَّ العرب هذا الباب، فمن المهم أن نفهم هذا األسلوب لكي نعرف لماذ

ه النحويون هبذا الباب.  األسلوب بــــ )َّل( التي لنفي الجنس ثم خصَّ

من حروف النفي، والنفي إذا نفيت شيًئا إما أن يقع على الجنس كله وإما  )ال(:

أن يقع على واحٍد من أفراد هذا الجنس، فــ )ليس( أيًضا من أدوات النفي، فيمكن 

 رس( من أدوات النفي.أن تقول: )ليس محمٌد يف الد

فإذا أوقعت النفي على النكرة، قلت: )ليس يف الدار رجل(، ما معنى )ليس يف 

  النف  هنا يحتمل خجهين: الدار رجل(؟ هنا النفي واقع على )رجل(، طيب..

يحتمل أن يكون واقًعا على الجنس كله )ليس يف الدار رجل(: يعني َّل يوجد 

، ما يف أحد من الرجال، َّل رجل وَّل رجالن يف هذه الدار أحد من جنس الرجال

 وَّل رجال، )ليس يف الدار رجل(: أي ليس يف هذه الدار أحٌد من جنس الرجال.

هذا هو المتباَدل وهذا هو الظاهر؛ أن النفي إذا وقع على نكرة يقع على  

الجنس كله، لكنه يحتمل معنًى آخر وهو أن النفي واقٌع على فرد من أفراد الجنس، 
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ل: )ليس يف الدار رجل(: أي ليس يف هذه الدار رجٌل واحد، ولكن فيه أكثر، تقو

فيها رجالن، فيها ثالثة رجال، فلهذا يمكن أن تقول على المعنى األول وهو نفي 

الجنس، تقول: )ليس يف الدار رجل( نفيت الجنس يعني رجل أو رجالن أو رجال 

 الدار رجل بل امرأة( مثاًل.كلها داخلة يف الجنس، نفيت الجنس كله: )ليس يف 

وعلى المعنى الثاين: وهو ُعنصران يف واحد من الجنس، فتقول: )ليس يف 

الدار رجل بل رجالن( أو )ليس يف الدار رجل بل رجال( فالنفي يحتمل هذين 

المعنيين، وإن كان المعنى األول وهو نفي الجنس هو المتبادل الظاهر إَّل أن 

  والقرائن هي التي تبين المعنى المراد.المعنى الثاين يبقى محتماًل 

فإذا أرادت العرب أن تنص على أن النفي واقٌع على جميع أفراد الجنس فإهنا 

(، فإذا أتت بــ )َّل(  تأيت بــ )َّل( النافية للجنس؛ أي أهنا تأيت بــ )َّل( عاملًة عمل )إنَّ

( فمعنى ذلك أهنا تقصد إلى نفي الجنس، تقصد إ لى نفي الخرب عن عاملًة عمل )إنَّ

جميع الجنس، فإذا قالت: )َّل رجل يف الدار( فأي المعنيين مقصود؟ هو نفي 

الخرب عن جميع أفراد الجنس، هذا معنى )َّل( النافية للجنس، يعني تنفي الخرب عن 

 جميع أفراد الجنس.

فإذا استعملت أداًة أخرى من أدوات النفي غير )َّل( النافية للجنس مثل: 

( وإنما )َّل( التي تعمل عمل )ليس(، )ليس( أو )َّل ( التي َّل تعمل عمل )إنَّ

ذكرناها يف باب )ما، وَّل، وَّلت، وإْن( المشبهات بــ )ليس( العامالت عمل 

)ليس(، نعم )َّل( النافية قد تعمل عمل )ليس(، تقول: )َّل رجٌل قائًما( يعني َّل 

 يوجد رجل قائم.

 رجٌل قائًما( أو كانت )َّل( فإذا كانت )َّل( عاملة عمل )ليس(، فقلت: )َّل

حرًفا مهماًل، إننا ذكرنا حين ذاك أن إعمال )َّل( عمل )ليس( مختَلف فيه، فبعض 

العرب ُيعمله عمل )ليس( وأكثرهم يهمله، يجعله حرًفا هاماًل، يعني تبقى الجملة 
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، و اَّلسمية بعده مبتدًأ وخرًبا، فتقول: )َّل رجٌل قائٌم وَّل امرأٌة قائمٌة( مبتدأ وخرب 

 )َّل( فقط حرف نفي وَّل عمل له.

 :اخلالصة: أن النفي إذا وقع على نكرة فإنه حيتمل معنيني 

هو نفي الخرب عن جميع أفراد الجنس وهذا هو المتبادل ولكنه  المعنى األخل: 

 ليس المقطوع به.

هو أن يكون النفي لينفي الخرب عن واحٍد من أفراد  خالمعنى الثاين المحتمل:

 والقرائن هي التي قد تختلف وتبين المعنى. هذا الجنس

 عن جميع أفراد الجنس 
ٌ

فإذا أراد المتكلم العربي أن ينص على أن الخرب منفي

أتى بــ )َّل( النافية للجنس، فقال: )َّل رجل يف الدار(، فقولنا: )َّل رجل يف الدار( َّل 

ا سموها بــ يحتمل إَّل معنًى واحًدا وهو نفي الخرب عن جميع أفراد الجنس، ولهذ

)َّل( التي لنفي الجنس كما قال ابن مالك، وبعضهم يقول: )َّل( النافية للجنس، 

 وبعضهم يسميها )َّل( التربئة، والمراد بالجميع: )َّل( التي لنفي الجنس.

طيب.. إذا قلنا: )َّل سيارة يف المعرض(: )َّل( هذه إما أن ُنعملها عمل )كان( 

المعرض(، قلنا: )َّل( إما هاملة فــ )سيارة(: مبتدأ، أو ُنهملها، فنقول: )َّل سيارٌة يف 

 أو عاملة عمل )كان( فــ )سيارة(: اسمها مرفوع.

 إذا قال العرب: )َّل سيارٌة يف المعرض( ما معنى هذه الجملة؟ 

 ه ه الجملة يف األصل تحتمل معنيين: 

نفي الجنس: يعني َّل يوجد يف هذا المعرض شيٌء من  المعنى األخل/

، َّل سيارة وَّل سيارتان وَّل أكثر وَّل سيارة قديمة وَّل جديدة، هذا السيارات

 المعرض َّل يوجد فيه شيٌء من جنس السيارات.

أنه َّل يوجد يف هذا المعرض سيارة لكن فيه سيارتان  خالمعنى الثاين المحتمل:
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أو أكثر، والقرائن قد تختلف وُتبين المعنى، فإذا أردت أن تنص على أن المعنى 

(،  المقصود هو األول يعني نفي الخرب عن الجنس كله، فإنك ُتعمل )َّل( عمل )إنَّ

فتقول: )َّل سيارة يف المعرض( فحينئٍذ يكون المعنى نًصا على نفي الخرب عن 

 الجنس.

وتقول: )َّل تفاحة يف الشجرة( يعني َّل يوجد فيها شيٌء من جنس التفاح، َّل 

 تفاحة وَّل أكثر.

 الخرب عن جنس المسلمين.وتقول: )َّل مسلم يكذب( تنفي 

وتقول: )َّل مسلم كاذٌب( و )َّل مسلم يكذب( ما الفرق بينهما من حيث 

 الصناعة النحوية؟ 

قولك: )َّل مسلم كاذٌب(: الخرب مفرد، وقولك: )َّل مسلم يكذب(: الخرب 

جملة فعلية، هذه من حيث الصناعة النحوية، أما من حيث المعنى فإن اَّلسم يدل 

 ل يدل على التجدد.على الثبات والفع

طيب.. قولنا: )َّل تفاحًة يف شجرة( نحن نريد أن ننفي جنس التفاح عن 

الشجرة، هذه الشجرة ما فيها شيء من جنس التفاح، نقول: )َّل تفاحًة يف شجرة(، 

لكن هل يصح أن نقول: )َّل تفاحٌة يف شجرة(؟ ونقصد هذا المعنى؟ نعم يصح؛ 

تمل معنيين، والمعنى األول هو المتبادل وهو ألن قولنا: )َّل تفاحٌة يف شجرة( يح

 نفي الجنس، لكن يبقى الثاين محتماًل.

ولهذا من أراد الدقة فيأيت بــ )َّل( النافية للجنس، لكن قد يأيت الفصيح بــ )َّل(  

(، وهذا ُيبين يا إخوان، ما قلناه مراًرا ويقوله غيرنا كثيًرا: أن  غير العاملة عمل )إنَّ

لغة واسعة األساليب، فيها ثراء وكل ذلك يؤدي إلى الدقة يف التعبير، اللغة العربية 

فإن التعبير عن المعنى يمكن أن يكون يف كالٍم واحد يؤدي إلى معنًى إجمالي، 
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ويمكن أن تأيت بأساليب أخرى كثيرة كلها قد تتفق يف المعنى اإلجمالي، ولكنها قد  

 تتمايز فيما بينها يف المعاين التفصيلية.

 إمامنا ابن مالك فيقول يف البيت األول: أما

 َبَمددَل إ نَّ اْجَعددْل ل ددد)ال( ف دد  َنك ددَرة

 

َرة   ُمْفدددددددَرَدًة َجاءْتدددددددَك َأْخ ُمَكدددددددرَّ

(؛ فتنصب هبا المبتدأ اسًما لها   يعني أنَّ )َّل( النافية للجنس ُتعملها عمل )إنَّ

( فلماذا لم وترفع هبا الخرب خربًا لها، فإن قلت: إذا كانت )َّل( تعمل عمل  )إنَّ

( وإنما ُجعلت يف باٍب مستقل؟ الجواب عن ذلك: ألنَّ إلعمالها  ُتجعل يف باب )إنَّ

 شروًطا خاصة ولطول الكالم فيها، فجعل النحويون لها باًبا مستقاًل.

: هذا شرط من شروط إعمال )َّل( "َبَمَل إ نَّ اْجَعْل ل د)ال( ف   َنك َرة"قال: 

( إَّل إذا كان اسمها نكرة، يف األمثلة السابقة: النافية للجنس، َّل تعمل  عمل )إنَّ

 )َّل رجل يف الدار(.

 )َّل سيارة يف المعرض(.

 ) َّل تفاحة يف الشجرة(.

 والخرب؟ ابن مالك ما نصَّ عن الخرب، قال: 

 َبَمددَل إ نَّ اْجَعددْل ل ددد)ال( ف دد  َنك ددَرة

 

َرة   ُمْفدددددددَرَدًة َجاءْتدددددددَك َأْخ ُمَكدددددددرَّ

ُه على ك  ون اَّلسم نكرة يستدعي أن يكون الخرب نكرة؛ ألن المبتدأ وما وَنصُّ

( إذا كان معرفًة فإن خربه  كان أصله المبتدأ يعني اسًما ناسًخا )اسم كان واسم إنَّ

يجوز أن يكون معرفًة مثل: )محمٌد أخي( أو )محمٌد الكريم(، ويجوز أن يكون 

ما أصله المبتدأ نكرًة فإن خربه نكرة، تقول: )محمٌد كريم(، فإن كان المبتدأ أو 

خربه َّل يكون إَّل نكرة، تقول: )أفضل منك أفضل مني( أو تقول: )كان رجٌل 
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 قائًما( أو تقول: )كان مزارٌع نشيًطا(.

فلهذا اكتفى ابن مالك باشرتاط التنكير يف اَّلسم وهذا يستدعي أن يكون  

(: أن يكو ن اسمها وخربها الخرب أيًضا نكرة، إًذا من شروط إعمالها عمل )إنَّ

 نكرتين.

ومن الشروط أيًضا ولم يذكره ابن مالك: أَّل ُيفصل بينها وبين اسمها بفاصل، 

وأَّل ُتسبق بحرف جر، فإن ُفِصل بينها وبين اسمها بفاصل َبَطَل عملها، وكذلك إن 

ُسبقت بحرف جر َبَطَل عملها وانجر ما بعدها بحرف الجر، فإذا قلت: )َّل رجل يف 

تعمل؛ ألهنا وليت )َّل(: )َّل رجل(، لكن لو قلت: )َّل يف الدار رجل(  الدار( فإهنا

 فاسمها لم يأِت بعدها؛ حينئٍذ َّل تعمل.

يعني ماذا تقول؟ يعني يجب أن تقول: )َّل يف الدار رجٌل وَّل امرأٌة(، قال 

، وَّل يصح يف العربية أن تقول: )َّل فيها [47الصافات:] (ېئ ىئ ىئ)تعالى: 

مل إَّل بأن يليها اسمها وأَّل ُتسبق بحرف جر، فإن قلت: غوًَّل(؛ ألهنا َّل تع

)سافرُت بال زاٍد(، فإن )َّل( َّل تعمل بل ينجر ما بعدها بما قبلها وتكون هي حرف 

نفٍي َّل عمل لها، يعني يكون لها معنى وهو النفي وَّل يكون لها عمل، وتقول: 

 )َغِضَب من َّل شيٍء( ونحو ذلك.

  اليت ذكرها ابن مالك واليت زدناه:فمجمل الشروط.. جنمع الشروط 

 /أن تكون نافية للجنس؛ ألهنا لو كانت نافية للواحد ما  الشرط األخل

 تعمل.

 /أن يكون اسمها وخربها نكرتين. الشرط الثاين 

 /أَّل ُيفصل اسمها عنها بفاصل. الشرط الثالث 

 /أَّل ُتسبق بحرف جر. الشرط الرابع 
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ل هذ  ه الشروط أكثر فتكون أكثر من ذلك، هذه أربعة شروط، بعضهم قد ُيفصِّ

ل هذا الشرط إلى شرطين،  فنحن قلنا: )أن تكون نافيًة للجنس(، وبعضهم ُيفصِّ

 ."أن تكون نافية، وأن تكون للجنس"فيقول: 

ل، فيقول:  أن يكون "وقلنا: )أن يكون اسمها وخربها نكرتين(، بعضهم ُيفصِّ

ختالف يف العبارة والحقيقة يعني هذا ا "اسمها نكرة، وأن يكون خربها نكرة

 واحدة، طيب... هذا ما يتعلق بعملها وشروط إعمالها.

  ثم قال إمامنا ابن مالك: 

َبهْ  دددْب ب َهدددا ُمَضددداًفا َأْخ ُمَضدددار   َفاْنص 

 

 َخَبْعددددَد َ اَك اْلَخَبددددَر اْ ُكددددْر َراف َعددددهْ  

ًحدددددا َكددددد َ  
دددددب  اْلُمْفدددددَرَد َفات   َخَرك 

 

َة    َحدددددددددددددددددددْوَل َخالَ ُقدددددددددددددددددددوَّ

ر يف ه ين البيتين أحوال اسم )ال( النافية للجنس، يقول: اسم )ال( النافية  ك 

للجنس له حالتان خإن  ئَ نقول: له ث ثة أحوال،   ف يف التقسيم لكن الحقيقة 

 خالُمؤدَّْ خاحد:

أن يكون اسم )َّل( النافية للجنس مضاًفا، مضاف ومضاف إليه،  الحالة األخل:

 حينئٍذ النصب، كأن تقول: يعني ُمركب إضايف، فحكمه 

 )َّل طالب علٍم مذموم(.

 َّل: نافية للجنس.

 طالب علم: اسم )َّل( النافية للجنس منصوب وهو مضاف وعلٍم مضاف إليه.

 مذموم: خرب )َّل( النافية للجنس مرفوع.

 أو تقول: )َّل طالب علٍم يف الدار(، أو تقول: )َّل سيء خلٍق محمود(.

 ل ذلك(:أو تقول: )َّل صاحب خيٍر يفع
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 َّل: نافية للجنس.

 صاحب خير: اسمها وهو مضاف ومضاف إليه.

يفعل ذلك: جملة فعلية وهذه الجملة الفعلية هي خرب )َّل( النافية للجنس يف 

 محل رفع.

أن يكون شبيًها بالمضاف، وحكمه  خالحالة الثانية السم )ال( النافية للجنس:

اسٍم له تعلٌق بما بعده بغير طريق أيًضا النصب، والمراد بالشبيه بالمضاف هو: كل 

اإلضافة، يعني لو قلت مثاًل: )َّل جار تارٌك للصالة(: يعني ما عندنا جار تارك 

 للصالة:

 َّل جار: اسمها.

 تارٌك: خربها.

هنا )جار( اسمها، لكن هل هذا اَّلسم له تعلق بشيء بعده؟ )تارٌك( الخرب، َّل 

رٌك للصالة( أين الخرب؟ )تارٌك ما يف تعلق، لكن لو قلت: )َّل جار للمسجد تا

للصالة( وكلمة )جار( هنا لها تعلق بالمسجد، هنا أيًضا نسمي هذا الشبيه 

بالمضاف؛ ألهنا تعلقت بشيٍء بعدها قبل الخرب، فحكمها النصب حينئٍذ، فنقول: ) 

َّل جاًرا للمسجد تارٌك للصالة(، )َّل جاًرا لنا نؤذيه(، )َّل قبيًحا فعله محموٌد(، 

 قبيح الفعل َّل ُيحمد. يقول: 

 )َّل قبيًحا فعله محموٌد(.

 َّل: نافية للجنس.

 واسمها: قبيًحا فعله.

 والخرب: محموٌد.
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إًذا )قبيًحا(: اسم َّل، و )محموٌد(: خربها، وفعله: )َّل قبيًحا فعله( فاعل؛ ألن  

)قبيًحا( فعيل )على وزن فعيل( إما أهنا صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، وصيغة 

والصفة المشبهة من األسماء العاملة عمل أفعالها، يعني كأنك قلت: )َّل المبالغة 

 أحد يقبح فعله محموٌد( تعمل مثل الفعل.

طيب.. لو قلت: )َّل مهمَل ناجٌح(، هنا )مهمل(... طيب )َّل مهمل دروسه 

ناجٌح( تعلقت، هذا شبيه: نقول: )َّل مهماًل دروسه ناجٌح( ننصب؛ ألهنا تعلقت، 

)َّل َّلعَب خاسٌر( نعلقها بشيٍء بعدها قبل الخرب، تقول: ) َّل َّلعًبا  أو نقول مثاًل:

 معنا خاسٌر( وهكذا.

إًذا فالحالة األولى: أن يكون اسمها مضاًفا فُينصب، والحالة الثانية: أن يكون  

 شبيًها بالمضاف فُينصب.

ا وَّل أن يكون اسمها مفرًدا، والمراد بالمفرد هنا: ما ليس مضافً  خالحالة الثالثة:

شبيًها بالمضاف، فيشمل المثنى ويشمل الجمع، وحكمه هنا: البناء على الفتح، فــ 

)رجل( مفرد، و)طالب( مفرد، و)صاحب( مفرد، على هذا اَّلصطالح، وإذا قلنا: 

)طالب علم( صار مضاًفا َّل مفرًدا، وإذا قلنا: )طالبان( على هذا اَّلصطالح؟ 

 مفرد، وإذا قلنا: )طالب( مفرد.

ة )مفرد( من مصطلحات النحو ولها ثالث استعماَّلٍت يف النحو، ربما فكلم 

مرة ندرسه، فأشهر استعماَّلت هذا المصطلح: أن ُيراد به خالف المثنى والجمع، 

فــ )محمد( مفرد، و) محمدان( ليس مفرًدا، مثنى، و)محمدون( ليس مفرًدا، 

 أبواب النحو. جمع، هذا أشهر استعماَّلت هذا المصطلح )مفرد( وهو يف أغلب

أن يراد به خالف المضاف والشبيه  خاالستعمال الثاين له ا المصطلح:

بالمضاف، فــ )طالب( مفرد، و )طالبان( مفرد، و)طالٌب( مفرد، لكن )طالب 
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علم( و )طالبا علم( و )طالب علم( ليس مفرًدا، هذا استعماٌل قليل، وأسهل 

 ويف باٍب آخر وهو باب )النداء(.استعماَّلته هنا يف باب )َّل( النافية للجنس، 

واَّلستعمال الثالث لهذا المصطلح )مفرد(: أن يراد بالمفرد ما ليس جملة، 

فالجملة اَّلسمية والجملة الفعلية ُجَمل وليست مفردات، وما سواها كــ )طالب، 

وطالبان، وطالب، وطالب علم، وطالب علم( هذه مفردات، وهذا اَّلصطالح 

َلم(، الَعَلم إما مفرد وإما جملة، فهذه أشهر استعماَّلت ُيستعمل يف باب )العَ 

المفرد، واَّلستعمال الذي نريده هنا يف هذا الباب: هو أن ُيراد بالمفرد ما ليس 

 مضاًفا وَّل شبيًها بالمضاف.

 ما حكم اسم )َّل( النافية للجنس إذا كان مفرًدا؟ 

ما ُينصب به، فكلمة  أن ُيبنى على الفتح، وأدق من ذلك أن نقول: أن ُيبنى على

)رجل( نقول: )َّل رجَل يف الدار(، و)رجالن( اجعلها اسًما لــ )َّل(، ستقول: )َّل 

رجليِن يف الدار(، و )رجال(؟ نقول: )َّل رجاَل يف الداِر(، وطالبة؟ نقول: )َّل طالبَة 

يف الفصل(، وطالبتان؟ )َّل طالبتين يف الفصل(، وطالبات؟ )َّل طالباِت يف 

م؟ نقول: )َّل معلَم يف المدرسة(، ومعلمان؟ )َّل معلمين يف الفصل(، ومعل

 المدرسة(، ومعلمون؟ )َّل معلمين يف المدرسة(.

 )َّل رجَل يف الدار(:

 َّل: نافية للجنس. 

 على الفتح يف محل نصب، 
ٌ

رجَل: اسمها، نقول: اسم )َّل( النافية للجنس مبني

  يعني ُيعرب إعراب المبنيات كما شرحنا يف باب )المعرب
ٌ

والمبني(، تقول: مبني

غلى الفتح، لكن َّل بد له من محل، يف محل نصب، لماذا قلنا يف محل نصب ما 

قلنا يف محل رفع أو يف محل جر؟ ألن )َّل( النافية للجنس ماذا تعمل يف اسمها؟ 
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تعمل يف اسمها النصب، فهو يف محل نصب إَّل أنه مبني، مبني: يعني أن النصب  

 يف لفظه. يظهر يف محله وَّل يظهر

وإذا قلت: )َّل معلمين يف المدرسة(، فــ )معلمين(: اسم )َّل( النافية للجنس 

 على الياء يف محل نصب، وكذلك )َّل معلمين(.
ٌ

 مبني

وتقول: )َّل مسلمّيِن يختصمان(، وتقول: )َّل مسلميَِن يتقاتلون، وتقول: )َّل 

 مسلماِت يتربجن( كذا تقول العرب، وقال الشاعر: 

 لددد ي مجدددٌد بواقبدددهُ إن الشدددباب ا

 

ات  للشددددديب   فيددددده َنَلددددد  خال لددددد َّ

ن المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم؟ نقول:   فإن قلت: لماذا لم ُينوَّ

)َّل رجَل يف الدار/ َّل رجاَل يف الدار/ َّل طالباِت يف الفصل( ما نقول: )َّل رجاًل/ 

 َّل رجاًَّل/ َّل طالباٍت(؟

)َّل( النافية للجنس إذا كان اسمها نقول: هكذا قالت العرب، العرب مع 

مضاًفا أو شبيًها بالمضاف فإهنا تنصبه نصًبا ظاهًرا، تقول: )َّل قبيًحا فعلُه ممدوح/ 

َّل جاًرا للمسجد تارٌك للصالة(، وإن كان مضاًفا أيًضا تنصبه، فتقول: )َّل طالَب 

تنوين ما علٍم مذموم(، )طالَب( منصوب، طيب أين التنوين؟ منعته اإلضافة؛ ألن ال

 يوجد مع اإلضافة.

طيب.. )َّل رجَل يف الدار(، )رجَل( لماذا ُمنع التنوين؟ هكذا قالت العرب، 

 "فلهذا يقول جمهور النحويين: 
ٌ

إن اسم )َّل( النافية للجنس إذا كان مفرًدا فإنه مبني

فلهذا َّل ُتنونه العرب؛ ألنه لو كان معرًبا وإعرابه النصب لكان  "بناًء على الفتح

بغي أن يقال: )َّل رجاًل/ َّل رجاًَّل/ َّل مسلماٍت( فلما لم ُتنونه العرب قال ين

 بناًء على الفتح"النحويون حينئٍذ: 
ٌ

 ."إنه مبني

فإن قلت: أَّل يصح أن نقول: إن اسم )َّل( النافية للجنس إذا كان مفرًدا فهو 
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ق بين منصوب... كذلك إَّل أنه إذا كان ُمنّوًنا ُيحذف تنوينه للتخفيف أو للفر

المعنيين السابقين، يعني للنص على أن المعنى المراد هو نفي للجنس، أَّل يصح 

أن يكون هذا قوًَّل ونرفعه؟ ونقول حينئٍذ: إن اسم )َّل( النافية للجنس دائٌم 

ن ُيحذف للتخفيف أو  منصوب يعني دائًما معرب وإعرابه النصب إَّل أنه إذا ُنوِّ

 للفرق، أَّل يصح أن نقول ذلك؟

جاج من أتباع البصريين، قالوا:  نقول: إن اسم "هذا قول الكوفيين وقول الزَّ

)َّل( النافية للجنس حتى إذا كان مفرًدا فهو منصوب إَّل أن تنوينه ُيحذف 

 ."للتخفيف

فالذي دعاهم إلى ذلك أوًَّل: حذف  "إنه مبني"أما الجمهور الذين قالوا:  

مر الثاين )وهو أهم وهو ما سيأيت التنوين، خلوا التنوين محذوف فقالوا ذلك، واأل

بعد قليل من األحكام التي تختص هبا )َّل( النافية للجنس(: إذا كان اسمها مفرًدا 

مبنًيا فإن العرب تراعي فيها أحكام البناء وأحكام النصب وأحكام الرفع، كما 

 سيأيت بعد قليل.

(، انعت )رجل( إذا َنَعْت اسم )َّل( النافية مثاًل، لو قلت: )َّل رجَل يف الدار

بالكرم، تقول: )َّل رجَل كريم يف الدار(، )كريم(: هذا النعت، ُتعربه بماذا؟ قال 

النحويون بناًء على كالم العرب: لك أن تبنيه بناًء على الفتح، تقول: )َّل رجَل 

كريَم يف الدار(، وأن تنصبه نصًبا، تقول: )َّل رجَل كريًما يف الدار(، وأن ترفعه رفًعا، 

 )َّل رجَل كريٌم يف الدار( كذا قالت العرب.فتقول: 

فسيأيت أنه يف النصب مراعاًة لمحل اسم )َّل(؛ ألنه مبني على الفتح يف محل 

نصب، وبالرفع: مراعاًة َّلسم )َّل( النافية للجنس قبل دخول )َّل(؛ ألن )َّل( ناسخ 

داخل على الجملة اَّلسمية فهي جملة اسمية قبل دخول )َّل( النافية الجنس، 

لفتح دون تنوين: )َّل رجَل كريَما(: قالوا: هنا مراعاة للبناء، ثم وا
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 بعد قليل. @(00:31:36) 

فلهذا قال جمهور النحويين قديًما وحديًثا: بأن اسم )َّل( النافية للجنس إذا  

جاج قوٌل له نصيٌب من  كان مفرًدا فهو مبني على الفتح، مع أنَّ قول الكوفيين والزَّ

التعليم، َّل شك أنه هو األسهل يف التعليم؛ فلهذا أخذ به ابن  القوة وهو األسهل يف

آجروم يف اآلجرومية، وقال: إن اسم )َّل( النافية للجنس منصوٌب دائًما أخًذا بقول 

جاج يف هذه المسألة.  الكوفيين والزَّ

  ثم قال ابن مالك :بعد أن قال 

ًحدددددا َكددددد َ 
دددددب  اْلُمْفدددددَرَد َفات   َخَرك 

 

  اْجَعدددد َ َحددددْوَل َخالَ ُقدددد 
َة َخاْلثَّددددان   وَّ

ًبدددددا   َمْرُفْوًبدددددا أْخ َمنُْصدددددوًبا أْخ ُمَركَّ

 

دددددددددَب   اًل الَ َتنْص  ََ َأخَّ  َخإ ْن َرَفْعددددددددد

بعد أن ذكر أن )َّل( النافية للجنس تعمل يف اسمها ما سبق بيانه؛ إن كان مضاًفا  

أخرى  أو شبيًها بالمضاف تنصبه، وإن كان مفرًدا تبنيه على الفتح، ذكر مسألةً 

  اْجَع َ "وهي: إذا كررت )َّل(، قال: 
: يعني إذا كررت )َّل( ما حكم )َّل( "َخاْلثَّان 

المكررة حينئٍذ أو ما حكم هذا األسلوب كما لو قلت: )َّل حول وَّل قوة إَّل باهلل( 

أو )َّل قلم وَّل مسطرة عندي( أو )َّل رجَل وَّل امرأَة يف الدار( أو )َّل طالَب وَّل 

 ( ونحو ذلك يعني إذا كررت )َّل( فما حكمها؟أستاَذ يف القاعة

قال النحويون: إن العرب حينئٍذ تتصرف يف الكالم على خمسة أوجه تجوز 

 لك مع )َّل( إذا تكررت:

 الوجه األول/ أن تقول: )َّل حوَل وَّل قوَة إَّل باهلل(.

 والثاين/ أن تقول: )َّل حوٌل وَّل قوٌة إَّل باهلل(.

 َّل قوٌة إَّل باهلل(.والثالث/ أن تقول: )َّل حوَل و

 والرابع/ أن تقول: )َّل حوٌل وَّل قوَة إَّل باهلل(.
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 والخامس/ أن تقول: )َّل حوَل وَّل قوًة إَّل باهلل(.

)َّل حوَل وَّل قوَة إَّل باهلل(: فالالءاِن نافيتان للجنس، تجعل  األخل/ أن تقول:

( وتجعل الثانية عاملًة  ( أيًضا )َّل( األولى نافية للجنس فُتعملها عمل إنَّ عمل )إنَّ

 نافيًة للجنس، تقول: )َّل حوَل وَّل قوَة إَّل باهلل(.

)َّل حوٌل وَّل قوٌة إَّل باهلل(: فالالءاِن إما مهملتان وإما  خالوجه الثاين/ أن تقول:

 عاملتان عمل )ليس(.

أن تعاكس بين الوجهين السابقين، فتقول: )َّل حوَل  خالوجه الثالث خالرابع:

، والرابع: )َّل حوٌل وَّل قوَة إَّل باهلل(، فإذا قلت: )َّل حوَل وَّل قوٌة وَّل قوٌة إَّل باهلل(

(، والالء الثانية إما مهملة  إَّل باهلل(: فــ الالء األولى نافية للجنس عاملة عمل )إنَّ

وإما عاملة عمل )ليس(، وإذا قلت: )َّل حوٌل وَّل قوَة إَّل باهلل(فبالعكس: فاألولى 

 ( نافيٌة للجنس. الثانية عاملٌة عمل )إنَّ مهملة أو عاملة عمل )ليس( و

 خالوجه الخامس/ أن تقول: )ال حوَل خال قوًة إال باهلل(: 

.)  فـــ )َّل حول(: َّل نافية للجنس عاملة عمل )إنَّ

وَّل قوًة: الواو حرف عطف، وَّل: حرف نفي زائد، يعني له معنى وهو النفي 

َّل: زائدة يعني كأهنا غير وليس له عمل، زائد. وقوًة: حينئٍذ اسم معطوف، و

موجودة، يعني: )َّل حوَل وقوًة( صارت معطوفة على ماذا؟ على؟)حول(، لكن 

على لفظ )حول( يقول: على محله؛ ألنه اسم )َّل( النافية للجنس مبني على الفتح 

 يف محل نصب.

هذه هي األوجه الواردة المسموعة عن العرب، وهناك يف القسمة العقلية أوجٌه 

ن أن تأيت هبا لكنها لم ترد عن العرب؛ من ذلك: أن ترفع األول وتنصب أخرى يمك

الثاين فتقول مثاًل: )َّل حوٌل وَّل قوًة إَّل باهلل( وهذا نصَّ ابن مالك على منعه، فقال: 
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َب "  اًل الَ َتنْص  ََ َأخَّ ، يعني األوجه األخرى غيُر ما ُذكر َّل تجوز؛ ألهنا لم "َخإ ْن َرَفْع

 العرب. ترد ولم ُتسمع عن

فإن لك إذا بنيت األول على الفتح فقلت: )َّل حوَل( فماذا لك يف  خبلى  لك:

 المعطوف يف الثاين؟ لك ثالثة أوجه: 

أن تقول: )َّل حوَل وَّل قوَة(، وأن تقول: )َّل حوَل وَّل قوٌة(، والثالث أن 

 تقول: )َّل حوَل وَّل قوًة(.

هان: )َّل حوٌل وَّل قوٌة(، وإن رفعت األول فقلت: )َّل حوٌل( فلك يف الثاين وج

 )وَّل حوٌل وَّل قوَة(.

ومثل ذلك أن تقول: )َّل تفاحة وَّل برتقالة يف السوق( لك يف ذلك األوجه 

 [197البقرة:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ)الخمسة، وقال تعالى: 

جاءت اآلية على الوجه األول وهو: كون )َّل( فيها جميًعا نافيًة للجنس عاملًة 

(، ولك يف  الكالم بقية األوجه الخمسة. عمل )إنَّ

هذه األوجه الخمسة الجائزة صناعًة هي جائزة صناعًة لكن من حيث المعنى 

هو الذي يتحكم يف الجائز منها، فإذا كان المتكلم يريد النص على نفي الخرب عن 

الجنس فليس له إَّل أن يقول: )َّل حوَل وَّل قوَة إَّل باهلل(، )َّل تفاحة وَّل برتقالة يف 

( إذا أراد هذا المعنى فليس له إَّل ذلك، وإذا أراد معاين أخرى فكل معنى السوق

 سُيحمل على وجه من هذه األوجه.

وهذه األوجه جميًعا إذا تجمعت لمختلف المعاين تخرج لنا هذه األوجه 

الخمسة، وهذا نصصنا عليه كثيًرا؛ األوجه الصناعية التي ُيجوزها النحويون تجوز 

ى ذلك أن المعنى فيها واحد، َّل إذا كنت تريد معنًى معينًا فال صناعًة لكن ليس معن

بد أن تقِصد إلى هذا األسلوب المعين، وإن كانت األساليب األخرى تؤدي هذا 
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 المعنى لكن لوجه اإلجمال عام وَّل تؤديه بوجٍه تفصيلٍي خاص.

هذا على  [254البقرة:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں): وقال 

وَّل قوٌة( وهناك قراءٌة سبعيٌة يف اآلية: )َّل بيَع فيِه وَّل ُخلَة الوجه الثاين: )َّل حوٌل 

 وَّل شفاعَة(.

 والشاعر يقول:

 ال َنَسددددددددَب اليددددددددوَم خال ُ لددددددددةً 

 

 اتسدددددع الَخدددددْرق بلدددددى الراقدددددع 

 ."ال َنَسَب اليوَم خال ُ لةً "فبنى األول ونصب الثاين:  

 ويقول الشاعر:

 ُيحشدددر النددداس ال بنددديَن خال آبددداءَ 

 

 بنددددددددتهم  ددددددددؤخنُ إال  خقددددددددد  

 ."ال بنيَن خال آباءَ "ماذا فعل باألول والثاين؟ بناهما  

 وقال الشاعر:

َ  معلنددةً   خمددا هجرُتددك  حتددى قلدد

 

 ال ناقددددة لددددَ  يف هدددد ا خال جمددددُل  

 ماذا فعل؟ رفع األول ورفع الثاين. 

آمن  عره خكفر »: وأمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي 

يف األمور... لو لم يعلم المسلم أهنا له لقال: إهنا من له قصائد كثيرة جًدا  «قلبه

 أشعار المسلمين، منها قصيدة يف وصف الجنة، يقول فيها: 

 فدددددد  ل ددددددٌو خال تددددددأثيَم فيهددددددا

 

 خال َحددددددددْيٌن خال فيهددددددددا ُملدددددددديمُ  

 خفيهدددددا لحدددددُم سددددداهرٍة خبحدددددرٍ  

 

 خمدددددا فددددداهوا بددددده أبدددددًدا مقددددديمُ  

أنه النبي الخاتم، فلما ُبعث محمد  كان َدَرَس الكتب القديمة وتألَّه وكان يظن 

  :فرفع األول وبنى الثاين،  "ف  ل ٌو خال تأثيَم فيها"كفر به، فقال
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 يقول: بنى أو فتح؛ ألن الفتح يعني أنه مبني. 

خفيها لحُم "الرب،  @(00:41:51)الساهر:  "خفيها لحُم ساهرةٍ "قوله: 

 : يعني لحم الرب والبحر."ساهرٍة خبحرٍ 

، هذا شاعر مسكين يتظلم، يقول: أنا إذا جاءت الشدائد وقال الشاعر

 دعوتموين وإذا ذهبت الشدائد وجاء األكل والراحة دعوتم أخي، فيقول: 

 هددددل يف القضددددية أن إ ا اسددددت نيتم

 

 خأمنددددتم فأنددددا البعيددددد األجنددددب 

 خإ ا الشدددددددالد بالشدددددددالد مددددددرةً  

 

 أ دددكتكُم فأندددا الحبيدددب األقدددرب 

  بجًبددددا لتلددددك قضدددديًة خإقددددامت 

 

 فدديكم بلددى تلددك القضددية أبجددب 

 فددددإ ا تكددددون كريهددددٌة ُأدبددددى لهددددا 

 

 خإ ا ُيحاس الحيس ُيددبى جنددب 

دددد ار بعيندددده   هدددد ا لعمددددركم الصَّ

 

 ال أمَّ لددددددد  إن كدددددددان  اك خال أُب  

 فبنى األول ورفع الثاين. "ال أمَّ ل  إن كان  اك خال أُب "وهذا الشاهد:  

َبا" يته:ما إعراب قول ابن مالك يف ألف خأ يًرا: ََ " قال:، "الَ َتنْص  َخإ ْن َرَفْع

َبا اًل الَ َتنْص   ، )َّل( هنا نافية أو ناهية؟ "َأخَّ

 ناهية.

 والناهية جازمة أو ناصبة؟ 

 جازمة. 

َبا"، قال: "َّل تنصْب أو َّل تنصِب "لكن ما قال:    لما؟  "الَ َتنْص 

 .@(00:43:41) الطالب:

مسة تنصب واو الجماعة أو ألف يعني األفعال الخ @(00:43:44) الشيخ:

 اَّلثنين أو ياء المخاطبة... 
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ََّل َتنِْصَبن/ َّل تلعبن/ َّل نعم، هذا الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفيفة: ) الشيخ:

تعبثن( ونون التوكيد الخفيفة... أعربنا عدة أبيات هبذه الطريقة، نون التوكيد 

يها فإنك تقلبها ألًفا، كقوله الخفيفة حكمها حكم التنوين عند الوقف، إذا وقفت عل

دَّ "نسفع"يف ، [15العلق:] (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) تعالى: : فعل مضارع ثم ُأكِّ

، "َلنَْسَفًعا"، لكن إذا وقفت عليها ماذا ستقول؟ "نسفعن"بنون التوكيد الخفيفة 

َبن"هذا هو حكم نون التوكيد الخفيفة، فهي  وعندما وقف َقَلب النون  "الَ َتنْص 

 ."َّل تنصبا"ت ألًفا فصار

  ثم يقول ابن مالك: 

دددددد   َيل دددددد 
 َخُمْفددددددَرًدا َنْعًتددددددا ل َمْبن 

 

ل    دددَبْن َأخ  اْرَفدددْع َتْعدددد   َفددداْفَتْح َأخ  اْنص 

ْيددددَر اْلُمْفددددَرد    َِ ْيددددَر َمددددا َيل دددد  َخ َِ  َخ

 

دددد    ْفدددَع اْقص  دددْبُه َأخ  اْلرَّ
 الَ َتدددْبن  َخاْنص 

ْر الَ اْح    ُكَمددا َخاْلَعْطددُف إ ْن َلددْم َتَتَكددرَّ

 

َ    ي اْلَفْصددل  اْنَتَمددى  ْلنَّْعدد
 َلددُه ب َمددا ل 

يتكلم هنا على حكم التابع َّلسم )َّل( النافية للجنس؛ اسم )َّل( النافية للجنس  

لو أتبعته بتابع من التوابع، أتبعته بنعت أو بمعطوف فما حكم هذا النعت وما حكم 

 هذا المعطوف؟

 يعني لو قلت: )َّل رجل يف الدار( اعطف؟

 نقول: )َّل رجل وامرأة يف الدار(، ما حكم المعطوف )وامرأة(؟

 طيب.. )َّل رجل يف الدار( انعته بالكرم؟

 )َّل رجل كريم يف الدار(، ما حكم )كريم(؟

م ل لك بمقدمات،  نتكلم بلى حكم التابع السم )ال( النافية للجنس، خُنقدِّ

السم )ال( النافية للجنس  رحناها من قبل، لكن ه  توطئة له ه المسألة، سبق أنَّ 

 حالتين:
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أن يكون منصوًبا وذلك إذا كان مضاًفا أو شبيًها بالمضاف،  الحالة األخلى: 

فقولك: )َّل طالَب علٍم مذموم( أين اسم )َّل(؟ )طالَب علم( وحكمه النصب، 

اسم )َّل( النافية للجنس منصوب، حكمه اآلن النصب، وحكمه قبل دخول )َّل( 

ن: حكم بعد دخول )َّل( وهو النصب، وحكم قبل دخول )َّل( الرفع؛ إًذا له حكما

 وهو الرفع.

أن يكون مفرًدا مثل: )َّل رجل يف  خالحالة الثانية السم )ال( النافية للجنس:

 الدار(، فإذا كان مفرًدا )َّل رجل( ما حكمها؟ 

لها ثالثة أحكام: فلها البناء على الفتح، ولها محل وهو النصب، ولها حكم 

 )َّل( وهو الرفع.قبل دخول 

إًذا فاسم )َّل( النافية للجنس إما أن يكون له حكمان وذلك إذا كان مضاًفا أو  

شبيًها بالمضاف وُحكماه: النصب والرفع، وإما أن يكون له ثالثة أحكام وذلك إذا 

 كان مفرًدا: فله البناء وله النصب وله الرفع.

ف فلك أن ُتراعي هذه فإذا أتبعت اسم )َّل( النافية للجنس بنعت أو بمعطو

األحكام الثالثة مع األخذ باَّلعتبار أن البناء َّل يكون مع وجود فاصل بين كلمتين 

 اللتين تريد أن تبنيهما على الفتح.

طيب... ُنطبِّق هذه القاعدة؛ فإذا قلنا: )َّل طالَب علٍم مذموٌم( ِصف هذا 

 الطالب باَّلجتهاد؟

فــ )مذموٌم(: خرب، و)مجتهد(: صفة ستقول: )َّل طالَب علٍم مجتهد مذموٌم(، 

 أو نعت، كيف ُتعرب هذا النعت؟

لك الرفع والنصب: )َّل طالَب علٍم مجتهٌد مذموٌم/ َّل طالَب علٍم مجتهًدا 

مذموٌم(، فالنصب مراعاًة للفظ اسم )َّل( النافية للجنس، والرفع مراعاًة لماذا؟ 



 

 
e 

g h 

f  437 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

سخ يعني دخل على لمحل اسم )َّل( النافية للجنس قبل دخول )َّل(... ده نا

(، لو  (، تذكرون يف )إنَّ الجملة ولم يكن موجوًدا من قبل، وهذا ذكرنا مثله يف )إنَّ

 قلت: )إنَّ محمًدا يف الدار( اعطف على محمد؟ 

لك الرفع والنصب؛ ألن عملها ضعيف ألنه حرف ُشبِّه بالفعل، كذلك )َّل(، 

فع والنصب، طيب.. اعطف فإذا قلنا: )َّل طالَب علٍم مذموٌم( فلك يف النعت الر

 عليه؟

تقول: )َّل طالَب علٍم وَّل طالب حكمٍة مذمومان( عطفت عليه، ماذا لك يف 

المعطوف؟ لك الرفع والنصب، فالنصب مراعاًة للفظ اسم )َّل( النافية للجنس، 

والرفع مراعاًة لحكم اسم )َّل( النافية للجنس قبل دخول )َّل(، تقول: )َّل طالَب 

 (، وتقول: )َّل طاَب علٍم وطالُب حكمٍة مذمومان(.علٍم وطالَب حكمةٍ 

طيب.. )َّل رجَل يف الدار( هذا اَّلسم مبني مفرد، يعني له ثالثة أحكام: له 

 البناء والرفع والنصب، )َّل رجَل يف الدار( انعته بالكرم؟ 

لك أن تقول: )َّل رجَل كريَم يف الدار( هذا بالبناء، ولك بالنصب: )َّل رجَل 

 دار(، ولك بالرفع: )َّل رجَل كريٌم يف الدار(.كريًما يف ال

أما النصب )َّل رجَل كريًما يف الدار(: فمراعاًة لمحل اسم )َّل(؛ ألنه مبني يف 

 محل نصب.

 وأما الرفع )َّل رجَل كريٌم يف الدار(: فمراعاًة َّلسم )َّل( قبل دخول )َّل(.

البناء )َّل رجَل( هنا  وأما البناء على الفتح )َّل رجَل كريَم يف الدار(، قالوا: هنا

ب خمسة عشر )َّل رجَل(،  مبني، لكن لماذا مبني؟ قالوا: تركبت مع )َّل( مثل تركُّ

والرتكيب يجعل كلمتين ككلمة واحدة، فـــ )َّل رجَل( حينئٍذ بالرتكيب صار ككلمٍة 

واحدة، و )كريم( كلمة فأيًضا ركبتها العرب معها؛ ألن )َّل رجَل( يف حكم كلمة، و 
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ب خمسة عشر )َّل رجَل كريَم يف الدار(.)كريم( ك   لمة، فركبتاها أيًضا تركُّ

ومع تعليالت من النحويين لكالم العرب، هم ما يضعون أحكاًما أو ُيغيرون 

األحكام، العرب تقول كذا..، تقول: )َّل رجَل كريَم يف الدار( و )َّل رجَل كريًما يف 

ذه التعليالت وهذه األحكام، الدار( و )َّل رجَل كريٌم يف الدار(، فهم عللوا هب

وقلنا: هذا الذي جعل الجمهور يقولون: إنَّ اسم )َّل( النافية للجنس إذا كان مفرًدا 

 فهو مبني، فهذه من األمور التي دعتهم إلى ذلك.

 طيب.. لو عطفنا عليه، لو قلنا: )َّل رجَل يف الدار( اعطف على الرجل امرأة؟

ذا لك؟ لك النصب: )َّل رجَل وامرأًة يف نقول: )َّل رجَل وامرأة يف الدار( ما

 الدار( هذا عطٌف على المحل.

 طيب.. لك الرفع؟

لك الرفع )َّل رجَل وامرأٌة يف الدار( عطٌف على اسم؛ ألنه يجوز قبل دخول 

 )َّل(.

 لك البناء؟

َّل، ليس لك البناء؛ لوجود الفاصل، قلنا: البناء بالرتكيب، تركيب خمسة 

بوجود فاصل، هنا فاصل حرف العطف )َّل رجَل وامرأَة  عشر، وَّل بناء وَّل تركيب

 يف الدار(، إًذا ماذا لك هنا؟ لك الرفع والنصب لوجود الفاصل.

 لو قلنا: )َّل رجل يف الدار( ِصفه بالكرم؟ لكن بعد الخرب.

)َّل رجَل يف الدار كريم(، ماذا لك يف )كريم(؟ لك الرفع والنصب، وهل لك 

 والفاصل هنا الخرب )َّل رجَل يف الدار كريم(.البناء؟ َّل؛ لوجود الفاصل 

وهي أنَّ اسم )َّل( النافية للجنس المفرد له ثالثة أحكام:  فالقابدة خاحدة: 
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البناء والرفع والنصب ولك أن ُتراعيها يف التابع ما لم يوجد فاصل، فإذا ُوجد 

أما إذا فاصل ما الذي ينتفي من هذه األوجه؟ ينتفي البناء ويبقى الرفع والنصب، 

كان اسم )َّل( النافية للجنس منصوًبا؛ يعني مضاًفا أو شبيًها بالمضاف؟ فله 

 حكمان: الرفع والنصب، ولك أن تراعيهما بالتابع دائًما.

فإذا قلنا: )َّل رجل وَّل امرأَة يف الدار( فهذا سبق الكالم عليه يف تكرر )َّل(، 

 نعم هذا أوسع أحكاًما، لك فيها خمسة أوجه.

 ابن مالك  ثم قال :بعد ذلك 

 َخَأْبددددط  الَ َمددددْع َهْمددددَزة  اْسددددت ْفَهام  

 

قُّ ُدْخَن االْسددددددت ْفَهام     َمددددددا َتْسددددددَتح 

يقول: إنَّ )َّل( النافية للجنس إذا قلت: )َّل رجَل يف الدار( تبقى لها جميع  

أحكامها إذا دخلت عليها همزة اَّلستفهام، فقلت: )أَّل رجل يف الدار؟(، يقول: إن 

اَّلستفهام إذا دخلت على )َّل( النافية للجنس هل تسلب أحكامها؟ هل همزة 

 ُتبطل عملها؟ هل ُتغير أحكام تابعها؟

َّل، أعطها مع همزة اَّلستفهام جميع األحكام التي كانت لها قبل  الجواب:

همزة اَّلستفهام، فكما تقول: )َّل رجَل يف الدار(، تقول: )أَّل رجل يف الدار؟(، 

لَب علٍم مذموم( تقول: )أَّل طالَب علٍم ممدوح؟(، وكما وكما تقول: )َّل طا

تقول: )َّل جاًرا للمسجد تارٌك للصالة( تقول: )أَّل جاًرا للمسجد تارٌك للصالة؟( 

 وهكذا.

 فإن قلت: كأنَّ هذا الحكم واضٌح فلماذا نصَّ عليه يف بيٍت كامل؟ 

المسألة  لوجود خالٍف يف المسألة، فبعض النحويين خالف يف هذه فالجواب:

ل فقال:  ل فيه، وإنما فصَّ ل تفصياًل لم ُيفصِّ إذا دخلت الهمزة على )َّل( فإن "وفصَّ

معناها حينئٍذ اَّلستفهام الحقيقي )أَّل رجل يف الدار؟(، وقد يكون معناها التوبيخ 
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)أَّل ارعواء وقد شبت/ أَّل اجتهاد وقد اقرتبت اَّلختبارات(، وقد يكون معناها  

 ي/ أَّل ماَء عندنا(.التمني )أَّل مال عند

فيقول: إذا كانت لمعنى اَّلستفهام أو معنى التوبيخ يبقى حكمها، وإذا كانت 

للتمني يختلف حكمها، هذا قوُل بعض النحويين، أما القول الذي ظفره ابن مالك 

 فهو: أن حكمها يبقى دائًما سواًء ُسبقت بالهمزة أو لم ُتسبق هبمزة اَّلستفهام.

 صاحَب خيٍر يتربع؟( أعرب لي؟ طيب.. لو قلنا: )أَّل

 الهمزة: حرف استفهام، َّل: نافية للجنس، أين اسمها وخربها؟

 أما اسمها: )صاحب خير(، هذا منصوب وَّل مبني؟ منصوب ألنه مضاف.

والخرب: مفرد أو جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل، يتربع: فعل، أين الفاعل؟ 

 تقديره هو.

 ا يساعدنا؟( أعرب لي؟وكذلك لو قلت: )أَّل رجَل كريمً 

 الهمزة: حرف استفهام، َّل: نافية للجنس.

 اسمها مبني أو منصوب؟ مبني.

 كريًما: صفة لـــ )رجَل( مراعاًة لمحلها؛ ألنه مبني يف محل نصب.

يساعدنا: الخرب وهي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، أما الفعل: 

قديره هو يعود إلى )رجل(، )يساعد(، وأما الفاعل والمفعول؟ الفاعل: ت

 والمفعول: نا.. أحسنت!

  أخرًيا يقول ابن مالك: 

 َخَ دداَع ف دد  َ ا اْلَبدداب  إ ْسددَقاُط اْلَخَبددرْ 

 

 إ َ ا اْلُمددددَراُد َمددددْع ُسددددُقْوط ه  َظَهدددددرْ  

يف هذا البيت تكلَّم على حكم الخرب يف هذا الباب، يف باب )َّل( النافية للجنس،  
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 يقول: 

 َ ا اْلَبدداب  إ ْسددَقاُط اْلَخَبددرْ َخَ دداَع ف دد  

 

 إ َ ا اْلُمددددَراُد َمددددْع ُسددددُقْوط ه  َظَهدددددرْ  

باب )َّل( النافية للجنس إذا لم يدل عليه أن الخرب يف  خ  صة القول يف  لك: 

دليل وجب ذكره، ككل اللغة العربية؛ إذا لم يدل عليه دليل يجب أن ُيذكر، تقول: 

 به، نعم يجب أن تقول: )َّل رجَل يف )َّل رجَل( تعرف الخرب؟ يجب أن تأيت

المسجد/ َّل رجَل يف الدار/ َّل رجَل عندي( َّل بد أن تذكر خرب هنا؛ ألنه مجهول 

 لم يدل عليه دليل.

)َّل طالَب( خرب مجهول لم يدل عليه دليل، َّل بد أن ُيذكر، تقول: )َّل طالَب 

ل وجب أن ُيذكر، فإن راسٌب/ َّل طالَب يف القاعة( إًذا فالخرب إذا لم يدل عليه دلي

دلَّ عليه دليٌل يف هذا الباب؛ يف باب )َّل( النافية للجنس....نعم؟ فالحجازيون 

يحذفونه بكثرة ويجيزون ذكره بقلة، وبقية العرب يوجبون حذفه كالتميميين 

 والطائيين.

 نقول: إذا دلَّ على الخرب دليل لفظي أو معني فما حكمه حينئٍذ؟

ذكره وهذا قليل وُيجيزون أن تحذفه وهذا الكثير الحجازيون ُيجيزون أن ت

 عندهم، وبقية العرب يوجبون حذفه.

فإذا قيل لك: )هل من طالٍب راسب؟( فماذا تقول على مذهب جمهور  

 العرب غير الحجازيين؟

ح بالخرب، وعند الحجازيين لك أن تقول: )َّل  تقول: )َّل طالب( فقط وَّل ُتصرِّ

ح بالخرب فتقول: )َّل طالَب راسٌب( وهذا جائز طالب( وهذا هو األكثر وأن تُ  صرِّ

 على قلة.

)هل عندك من ولد؟(، تقول: )َّل ولد( عند جمهور العرب، وعند الحجازيين 
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 تقول: )َّل ولَد( وهذا األكثر أو )َّل ولد عندي أو َّل ولد لي( وهذا على األقل. 

بأس: ومن ذلك؛ أي من حذف الخرب، قولهم: )َّل بأس(، َّل: نافية للجنس، 

اسمها، والخرب محذوف ألنه معلوم، يغني َّل بأس عليك، فال يصح أن تقول: )َّل 

بأس عليك( إَّل على مذهب الحجازيين على قلة، وإَّل فإنَّ األفصح واألفضل 

والواجب عند جمهور العرب وهو األكثر واألفصح عند الحجازيين أن تقول: )َّل 

 بأس(.

َّل ضير علينا، لكن ما يصرح  أي: [50الشعراء:] (ھ ے ےۓ)قال تعالى: 

 بالخرب ألنه معروف ومعلوم.

 أيًضا حذف الخرب ألنه معلوم.: [51سبأ:] (ڦ ڄ)

استمع ثالثة من خرباء العرب: حاتم الطائي )معروف( والنابغة )معروف( 

وثالث نسيت اسمه لكنه من رؤساء بني نبيت يخطبوهنا فاختارت حاتًما الطائي 

 ي لها:وتزوجته، فقال هذا النبيت

 هددد  سدددألت  النبيتدددين مدددا حسدددب  

 

 بندددد الشدددتاء إ ا مدددا هبدددَ الدددريح 

تُها    إ ا اللقددداح ِددددت ملقدددًى أصدددرَّ

 

 خال كدددريَم مدددن الولددددان مصدددبوح 

ِدت "، النوق: "اللقاح"، "خال كريَم من الولدان مصبوح"الشاهد يف قوله:  

تُها ، "أشماله" جمع ِصرار ويسميها بعض الناس اآلن، األصرة: "ملقًى أصرَّ

تسمون أصرة؟ لتلتقي ثدي الناقة أو...، يقول: إذا أصاب الناس جفاف ينقذها 

هذه األصرة؛ ألن النوق ما فيها حليب، فاسأليها ما عملي حينئٍذ؛ شتاء وريح 

وجدب، حتى الولد الكريم ما ُيعطى صبوح وهو الحليب الذي ُيشرب يف الصباح 

: "خال كريمَ "هذا الشاهد،  "لدان مصبوحخال كريَم من الو" لشدة الجدب، يقول:

ح بالخرب أم حذفه؟  َّل: النايف للجنس، كريَم: اسمها، والخرب )مصبوٌح(، صرَّ
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ح به؛ ألنه َّل دليل عليه. ح؟ ألنه َّل دليل عليه، هنا يجب أن ُيصرِّ ح، لماذا صرَّ  صرَّ

عراهبا ولعلنا نتمكن من بيان إ "َّل إله إَّل اهلل"ومن حذف الخرب: لفظ الشهادة 

: لفظ الشهادة وكلمة التوحيد، يف إعراهبا "َّل إله إَّل اهلل"فيما بقي من وقت، 

اختالف بين النحويين، سأذكُر رأيين للنحويين، أما الرأي األول فهو رأي 

الجمهور وهو المشهور المعروف قديًما وحديًثا يف إعراهبا، فالجمهور يجعلوهنا 

 من حذف الخرب يف هذا الباب.

 :"َّل إله إَّل اهلل": إعراهبا

.)  َّل: نافية للجنس، عاملة عمل )إنَّ

إله: اسمها مبني على الفتح والخرب محذوف ألنه معلوم، يقدرونه بنحو: َّل إله 

 معبوٌد بحق.

إَّل اهلل: إَّل: أداة استثناء، ولفظ الجاللة اهلل: يكون بدٌل من الضمير المسترت يف 

له معبوٌد هو، معبود اسم مفعول، فيسترت فيه ، يعني: َّل إ"معبودٌ "الخرب، ما الخرب؟ 

 الضمير، تقول: اهلل بدل من هذا الضمير المسترت يف معبوٌد، هذا قول الجمهور.

والزمخشري وابن القاسم من كبار النحويين وله كتاب معروف يف النحو 

ل يف العربية(، ويسمى كتاب )سيبويه الصغير(؛ ألن أغلبه  مشهور اسمه )المفصَّ

سيبويه، له رأي خالف يف ذلك النحويين وكُثر فيه النقاش،  @(01:05:42)

 يقول:

م الخرب ألن الخرب "َّل إله إَّل اهلل"  : أصل العبارة: اهلل إلٌه، مبتدٌأ وخرب ثم ُقدِّ

، ثم أدخلنا أداة الحصر مع )َّل( النافية للجنس، "إلٌه اهلل"الذي يتقدم، فقيل: 

اإلعراب حينئٍذ: مبتدأ، و  "اهللُ "، فــ "إَّل اهللُ إلَه "الحصر جاءت مع النفي، فقيل: 

ب(، "إله" ب مع )َّل(، كما شرحناها من قبل )تركُّ : خرب مقدم: لماذا ُبني؟ قال: تركَّ



 

 
e 

g h 

f  444 
 شرح ألفية ابن مالك

فهذا خرب مقدم مبني على الفتح يف محل رفع عنده؛ ألنه خرب مقدم، هذا قول  

 الزمخشري وقد ناقشوه كثيًرا من حيث المعنى واإلعراب.

ثالث خهو قوٌل له نصيٌب من الصحة المعنوية خهو ال ي أميل إليه القول ال

 : أن:"ال إله إال اهلل"خُأرجحه، خهو أنه 

 ال: نافية للجنس.

 خإله: اسمها.

 خإال: أداة استثناء مفرِة.

واهلل: الخرب، خرب )َّل( النافية للجنس، وأن المعني حينئٍذ: اإلله اهلل، ال يف اإلله 

َّلستغراق صفات اإلله الحق اهلل، كما تقول: )الرجل محمد( هي ال اَّلستغراقية؛ 

فــ )ال( يف )الرجل( هذه استغراقية َّلستغراق صفات الرجولة، يعني الرجل بحق 

هو محمد، فاإلله اهلل يعني اإلله الحق اهلل، اإلله اهلل: مبتدأ وخرب، ثم أدخلنا 

أدخلنا الحصر والحصر اَّلستثناء وليس هذا يف الحقيقة استثناء وإنما هو حصر، ف

 ."َّل إله إَّل اهلل"سيأيت معه بنفي، فقلنا: 

)َّل( النافية للجنس َّل تعمل يف معرفة فلهذا حذفنا )ال(، وأغنى عنها الحصر؛ 

ألن الحصر يدل على الحصر ما بعدها فيما قبلها، يعني اإللهية محصورة يف اهلل 

ذو الفقار( سيف ، وعلى ذلك كثيٌر من كالم العرب، يقول: )َّل سيف إَّل 

(.◙علي 
ٌّ

 ، و )َّل فتي إَّل علي

)َّل سيف إَّل ذو الفقار( األصل: السيف ذو الفقار، يعني السيف الحقيقي ذو 

الفقار ثم أدخلنا الحصر معنا فحذفنا )ال(؛ ألن )َّل( َّل تعمل يف معرفة، فقلنا: )َّل 

 سيف إَّل ذو الفقار(.

 
ٌّ

(: يعني الفتي حقيقًة علي
ٌّ

، ثم أدخلنا إَّل مع )َّل( النافية و)َّل فتي إَّل علي
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للجنس فحذفنا )ال(؛ ألن )َّل( َّل تعمل يف معرفة، والحصر يغني عن اَّلستغراق، 

.)
ٌّ

 فقلنا: )َّل فتي إَّل علي

ونحو ذلك لو قلت: )الناجُح محمٌد( فأخضع إليه هذا األسلوب؟ )الناجُح 

ا األسلوب؟ محمٌد( مبتدأ وخرب، يمكن أن ُتخضعه وَّل ما يمكن أن تخضعه هذ

 تقول: )َّل ناجح إَّل محمد( مبتدأ وخرب.

 )الربيع يف الصمان(: مبتدأ وخرب، أخضعه لهذا األسلوب؟

 تخضع لهذا األسلوب، تقول: )َّل ربيع إَّل يف الصمان( كيف سنعرهبا؟

تقول: هذا األصل مبتدأ وخرب )الربيع يف الصمان( ثم دخلت أداة الحصر )َّل 

َّل( النافية للجنس واسمها َّل بد أن يكون نكرة فحذفنا ربيع إَّل يف الصمان( فــ )

 )ال(، فــ )ربيع( اسمها، و )يف الصمان(: الخرب، وإَّل: أداة حصر يعني...

 أما عند الجمهور فكيف يعربون )َّل ربيَع إَّل يف الصمان(؟

 )َّل ربيع موجوٌد( فيقدرون الخرب محذوًفا، )َّل ربيَع موجوٌد إَّل يف الصمان(.

وجوٌد إَّل ذو الفقار( سيبدلوا ذوا الفقار من الضمير المسترت يف )َّل سيف م

 )موجوٌد(.

 قال الشاعر:

 ال الَقوَم َقوم  َخال األَبدواُن َأبدواين

 

 إ ا َخندددى يدددوَم تحصددديل  الُعددد  َخاين 

 هنا )َّل( النافية للجنس.: "ال الَقوَم َقوم " 

 ذا؟َّل، لما..."ال الَقوَم َقوم  َخال األَبواُن َأبواين"

 ألن اَّلسم معرفة بــ )ال(.

 خاهلل أبلم خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين.
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 الدرس الثاني والثالثون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

ركاته، وأهاًل ومرحًبا بكم يف هذه الليلة المباركة؛ فالسالم عليكم ورحمة اهلل وب

ليلة اَّلثنين السادس عشر من شهر ُجمادى األولى من سنة ثالثين وأربعمائٍة وألف 

، يف هذا الجامع؛ جامع الراجحي بحي من هجرة المصطفى 

الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثاين والثالثون من 

 .شرح ألفية بن مالك دروس 

أن يجعل يف هذا الدرس اإلخالص والتوفيق والربكة  نسأل اهلل 

والسكينة إنه على كل شيٍء قدير. انتهينا يا إخوان يف الدرس الماضي من الكالم 

(  -إن شاء اهلل–على )َّل( التي لنفي الجنس، واليوم  نتكلم على باب )ظنَّ

 وأخواهتا.

( خأ واتها: خ الثالث، فإن الكالم ما زال على األحكام النحوية هي الناس )ظنَّ

كما -للجملة اَّلسمية، فإن الجملة اَّلسمية المكونة من ركنين من مبتدأٍ وخرٍب 

 لها يف اللغة العربية صورتان: -ذكرنا من قبل

أن تأيت غير منسوخة، لم ُتسبق بناسخ، فتكون حينئٍذ مكونة  الصورة األخلى:
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مرفوع، كقولك: )اهلل ربنا ومحمٌد نبينا( وهذه الصورة هي من مبتدأٍ مرفوع وخربٍ  

 الصورة األصلية البسيطة للجملة اَّلسمية.

أن ُتسبق بناسخ، أن يأيت قبلها ناسخ،  خالصورة الثانية للجملة االسمية:

 والنواسخ التي تدخل على الجملة اَّلسمية ثالثة أنواع:

 ما يرفع المبتدأ وينصب الخرب. األخل:

 بالعكس؛ ما ينصب المبتدأ ويرفع الخرب. خالثاين:

 ما ينصب المبتدأ والخرب مًعا. خالثالث:

يشمل  أما الناسخ األخل ال ي يرفع المبتدأ خينصب الخبر فيشمل ث ثة أ ياء:

كان وأخواهتا، وكاد أخواهتا )أفعال المقاربة(، وما الحجازية وأخواهتا، وسبق 

 الكالم على كل ذلك.

(   ي ينصب المبتدأ خيرفع الخبر يشمل  يئين:خالناسخ الثاين ال يشمل إنَّ

 وأخواهتا، و )َّل( التي لنفي الجنس وسبق الكالم على ذلك أيًضا.

وهذا الناسخ يشمل  خالناسخ الثالث ال ي ينصب المبتدأ خينصب الخبر مًعا:

( وأخواهتا، وهو الذي نتكلم عليه  شاء إن –شيًئا واحًدا )باًبا واحًدا( وهو باب )ظنَّ

 يف هذه الليلة. -اهلل

( وأخواهتا هو كالٌم موصول بأحكام الجملة اَّلسمية،  إًذا فالكالم على )ظنَّ

( وأخواهتا إنما يعمل يف الجملة اَّلسمية بعد استيفاء فاعله  وهذا الناسخ )ظنَّ

بخالف النواسخ السابقة جميًعا، فإهنا تدخل مباشرًة على المبتدأ والخرب فتعمل 

 فيهما.

 نى تعمل يف المبتدأ والخرب بعد استيفاء فاعلها؟ما مع
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لو أتينا بجملٍة اسمية نقلية بسيطة، مثل: )محمٌد كريٌم( مبتدٌأ وخرب، ثم أدخلنا 

 عليها كان، لقلنا: )كان محمٌد كريًما(، فدخلت كان مباشرة على الجملة اَّلسمية.

( نقول: )إن محمًدا كريٌم( تدخل مباشرة على الجملة  وإذا أدخلنا )إنَّ

( أو إحدى أخواهتا َّل بد أن تستويف الفاعل أوًَّل ثم  اَّلسمية، وإذا أدخلنا )ظنَّ

 تدخل على الجملة اَّلسمية فتعمل فيها، فتقول: )ظنَّ خالٌد محمًدا كريًما(: 

: فعل.  ظنَّ

 وخالٌد: فاعل.

ومحمًدا كريًما: هذه الجملة اَّلسمية التي دخل عليها الناسخ فنصب المبتدأ 

 الخرب.ونصب 

( وأخواهتا بعد استيفاء فاعلها تنصب المبتدأ مفعوًَّل به أول، وتنصب  و)ظنَّ

 الخرب مفعوًَّل به ثانًيا.

 الكالم على هذا الباب بقوله:  ابتدأ ابن مالك 

ْعل  اْلَقْلب  ُجْزَأي اْبت دَداء .206 ْب ب ف   ا ْنص 

 

َُ َخَجددددددَد    َأْبن دددددد  َرَأْ َ دددددداَل َبل ْمدددددد

ددبْ .207  َُ َمددَع َبددد  َظددنَّ َحس  َبْمدد ٌَ  َُ َخ

 

دددددْ  َكاْبَتَقدددددْد    َحَجدددددا َدَرْ َخَجَعدددددَل اللَّ

ددددد  َكَصددددديََّر .208 
دددددْم َخالَّت   َخَهدددددْب َتَعلَّ

 

دددددْب ُمْبَتددددددًأ َخَ َبدددددًرا   َأْيًضدددددا ب َهدددددا اْنص 

 
ف كر يف ه ه األبيات الث ثة أفعال ه ا الباب، سردها سرًدا دخن تنظيم، فأفعال 

 نوبان:  ه ا الباب يف الحقيقة

 هي أفعال قلوب. النوع األخل/

 أفعال تصيير. خالنوع الثاين/

النوع األول/ هي أفعال قلوب: أي أفعاٌل تقع بالقلب، يعملها اإلنسان بقلبه، 
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والمراد باألعمال القلبية: خالف األعمال الحسية، األعمال إما حسية أي يقوم هبا  

والبصر والذوق والشم اإلنسان بإحدى حواسه الخمس المعروفة: )السمع 

واللمس( هذه أعمال حسية، واألعمال التي يعملها بغير الحواس الخمس نسميها 

 أعماًَّل قلبية كالفهم واإلدراك والعلم والظن ونحو ذلك، هذه هي األفعال القلبية.

وذكر ابن مالك يف هذه األبيات ثالثة عشر فعاًل من أفعال القلوب تعمل هذا 

ْعل  اْلَقْلب  ُجْزَأي اْبت َداءا ْنص  "العمل، قال:  : يعني انصب بأفعال القلوب "ْب ب ف 

المبتدأ والخرب اللذان هما جزأي الجملة اَّلسمية؛ أعني هذه األفعال اآلتية: )رأى، 

، حسبُت، زعمُت، َمَع َعّد، َحَجا، َدَرى، َوَجَعَل اللَّْذ  خاَل، علمُت، وجد، ظنَّ

 الثة عشر فعاًل كلها أفعال قلوب وكلها تعمل هذا العمل.َكاْعَتَقْد، َوَهْب َتَعلَّْم( ث

 أمثلتها خاضحة: 

( كأن تقول: )ظننُت محمًدا بطاًل(.  فــ )ظنَّ

 وَعلَِم كأن تقول: )َعلَِم محمٌد المسجد واقًعا(، وهكذا.

 وهذه األفعال، أفعال القلوب نوعان: أفعال علم وأفعال ظن:

واليقين، تدل على أن اإلنسان متأكد من  أي أفعال تدل على العلم أفعال بلم: 

 الخرب.

 أي أفعال تدل على الشك. خأفعال ظن:

 فــ )َعلَِم( تقول: )علمُت الحق واضًحا( من أفعال العلم واليقين والتأكد.

: )ظننت محمًدا بطاًل( هذا من أفعال الظن والشك.  أما ظنَّ

فعال، من هذه األفعال أما أفعال العلم )ويقال: األفعال العلمية( فهي خمسة أ

الثالثة عشر، خمسٌة منها هي أفعاُل علٍم ويقين، وهي: )وجد، درى، تعلَّم، َعلَِم، 
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رأى( هذه األفعال تدل على العلم وعلى اليقين، خمسة أفعال منها ثالثة أفعال َّل 

ُتستعمل إَّل مع العلم واليقين؛ أي تفيد العلم دائًما، مهما اسُتعملت فإهنا تدل على 

 علم واليقين، وهي: )وجد، درى، تعلَّم بمعنى اِعلم(.ال

 )َدَرَى(كأن تقول )َدريُت العلم مفيًدا(:

أصل الجملة: )العلُم مفيٌد( ثم أدخلت )َدَرَى( مع فاعلها )َدريُت( فعٌل  

 وفاعل.

 العلم مفيًدا: مفعوٌل به أول ومفعوٌل به ثاٍن. 

 قنُت.ما معنى )َدريُت( هنا؟ يعني علمُت وتأكدت وتي

 ومن ذلك قول الشاعر يف مدح رجل:

َتب طْ  ِْ  َّ اْلَعْهَد َيا ُبدْرَخ َفدا
ََ اْلَوف  ي  ُدر 

 

يدددددُد   ت َباًطدددددا ب اْلَوَفددددداء  َحم  ِْ  َفدددددإ نَّ ا

رجل اسمه )ُعروة( ويقال: إنك معروف بالوفاء بالعهد، ُدريَت وفًيا بالعهد؛  

(:يعني درى الناس أنك ويفٌّ بالعهد، ثم بنى الجملة للمج
َّ

 هول: )ُدِريَت اْلَوفِي

ُدِريَت: ُدِرَي: هذا الفعل مبني للمجهول، والتاء نائب فاعل وأصله المفعول 

 األول.

: المفعول الثاين. 
َّ

 اْلَوفِي

طيب.. هذه )َدَرَى(، وكذلك )َوَجَد( فإهنا َّل ُتستعمل إَّل مع العلم واليقين، 

 كأن تقول:

ريًما( إذا كنت متأكًدا ومتيقنًا من )وجدُت العلم مفيًدا(، )وجدُت محمًدا ك

 كرمه.

، هذا وجدان علم ويقين، [20المزمل:] (ڱ ڱ ں ں ڻ)وقال سبحانه: 
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 يعني تعلمونه خيًرا عند اهلل. 

وكذلك )تعلَّم( بمعنى )اِعلْم(، وليست )تعلَّْم( من التعلم، ومن ذلك قول 

 الشاعر: 

َها ددَفاَء الددنَّْفس  َقْهددَر َبددُدخِّ
ددْم     َتَعلَّ

 

دد  التََّحيُّددل  خاْلَمْكددر   
 َفَبددال ْ  ب ُلْطددٍف ف 

َفاَء النَّْفس  َقْهَر ")تعلَّْم( يعنى: اِعلْم أن شفاء النفس قهر عدوها،  
َتَعلَّْم   

َها َفاَء النَّْفس  "أصل الجملة:  " َبُدخِّ
َفاَء النَّْفس  "، ما "  

 ؟ "  

َها: مبتدأ وخرب، ثم  دخل الفعل الناسخ )تعلَّْم(، وهو ِشَفاَء النَّْفِس َقْهَر َعُدوِّ

 فعل أمر وفاعله مسترت وجوًبا وتقديره )أنت( )تعلَّم أنت(.

 ِشَفاَء النَّْفِس: مفعول أول.

َها: المفعول الثاين، )تعلَّم( هنا بمعنى )اِعلْم(.  َقْهَر َعُدوِّ

 وتقول: )تعلَّم الحق منصوًرا( أي )اعلم أن الحق منصور(.

ي: )وجد، درى، تعلَّم بمعنى اِعلم( هذه هي أفعال علم وَّل إًذا فهذه الثالثة وه

 ُتستعمل إَّل للعلم واليقين.

وزاد غيُر ابن مالك لهذه األفعال الدالة على العلم والتي َّل ُتستعمل إَّل يف 

العلم فعاًل رابًعا وهو )ألفى( وهذه زيادٌة صحيحة، وقد نصَّ عليها ابن مالك يف 

ۆ ۈ )ألفيُت المسجد واسًعا(، وقال تعالى: بعض كتبه المفصلة، تقول: )

 يعني وجدوهم ضالين.: [69الصافات:] (ۈ ٴۇ

ومن أفعال العلم ما ُيستعمل للعلم غالًبا ولكن قد يخرج عن العلم إلى الظن 

وهما فعالن: )َعلَِم، ورأى(، فإنَّ )َعلَِم، ورأى( أيًضا من أفعال العلم الخمسة إَّل 

الن للعلم واليقين غالًبا، أغلب استعمالهما يف اللغة أهنما أنَّ )َعلَِم، ورأى( ُيستعم
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يدَّلن على العلم واليقين، لكن قد ُيستعمالن قلياًل للدَّللة على الظن والشك، 

 واستعمالهما للعلم واليقين هذا كثير.

تقول: )علمُت اهلل عظيًما(، و)علمُت العلم نافًعا( يعني تيقنت من هذه  

: "َفاْبَلمْ "، [19محمد:] (خت مت ىت يب جت حت) :األمور، وقال 

:  [19محمد:] (يب جت حت خت مت ىت)هذا أمر من )َعلَِم(، يعمل العمل نفسه، 

 هنا هذا علم يقين.

 (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ): فأما قوله 
: يعني التي ُيهاجرن إلى المسلمين إن علمتموهن مؤمنات، [10الممتحنة:]

ح عندكم أهنن مؤمنات والمعنى واهلل أعلم: فإن ظننتموهن ظنَّ ُرجحان؛  يعني ترجَّ

فال ترجعوهن إلى الكفار، فاسُتعمل العلم هنا بمعنى الظن، يقول: بمعنى الظن 

 الراجح )علَِم(.

وأيًضا )رأى( إذا كانت بمعنى )علَِم( ُتستعمل مثل )علَِم(، األغلب فيها أهنا 

(، وتقول: )رأيُت تدل على العلم واليقين: )علمُت اهلل كريًما( أو )رأيُت اهلل كريًما

العلم مفيًدا( بمعنى )علمُت(، وقد تأيت قلياًل بمعنى الظن والشك، )وقد اجتمعا( 

 أي )رأى( بمعنى العلم.

 (ېئ ىئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)و)رأى( بمعنى الظن والشك يف قوله تعالى:  
يًدا"، [7-6المعارج:] ُهْم َيَرْخَنُه َبع  يرونه بعيًدا، رأي علم أم رأي  أي الكفار: "إ نَّ

 رأي علم.: "َخَنَراُه َقر يًبا"ظن؟ يظنونه بعيًدا، 

فهذه األفعال الخمسة وهي: )وجد، درى، تعلَّم بمعنى اعلم، َعلَِم، رأى( هذه 

الخمسة أفعال علم، ُتستعمل للعلم إما دائًما وإما غالًبا، ويبقى من الثالثة عشر 

ُتستعمل للظن  فعاًل ثمانية أفعال هي أفعال الظن والشك، وهي كذلك إما أهنا
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 والشك دائًما أو ُتستعمل للظن والشك غالًبا. 

األفعال التي ُتستعمل للظن والشك دائًما من هذه الثمانية: خمسة َّل تستعمل 

، َحَجا، هْب، جعل التي بمعنى  يف اللغة إَّل بمعنى الظن والشك، وهي: )زعم، عدَّ

 اعتقد( هذه َّل ُتستعمل إَّل بمعنى الظن والشك.

، المعنى [7الت ابن:] (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ): قوله )َزَعم( ك

  واهلل أعلم: ظنوا أن لن ُيبعثوا، هذه بمعنى الظن، وكذلك قول الشاعر:

َُ ب َشدددْيٍخ  ددد  َ ْيخددددددًا خَلْسددد
َبَمْتن  ٌَ 

 

بُّ َدب يبدددددددددددددددددًا 
ْيُخ َمْن َيد  َما الشَّ  إنَّ

َبَمْتن   َ ْيخدددًا"  (  أي ظنتني شيًخا، نعم،: "ٌَ هذه )َزَعَم( والفعل الثاين: )عدَّ

 كأن تقول: )ُأعدْد محمًدا بطاًل( أي أظنه بطاًل، ومن ذلك قول الشاعر: 

َف َ َتْعُدد  الَمدْوَلى َ در ْيَكَك ف د  

نَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
 ال  

 

نََّمددا الَمددْوَلى َ ددر يُكَك ف دد   
َخَلك 

 الُعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددْدم  

 

الفقر ويف الغنى، أما يعني الصديق الذي يواليك هو الذي ُيشاركك يف  الَمْوَلى:

 الذي ُيشاركك يف الِغنى فقط فهذا يف الحقيقة ليس صديًقا موالًيا.

، تقول:  ، كل هذه األفعال بمعنى ظنَّ وكذلك من األفعال: )حجا( بمعنى ظنَّ

(، تقول: )َحَجْوُت محمًدا مسافًرا(: أي ظننته  / يظنُّ )َحَجا/ يحجو( بمعنى )ظنَّ

 ر: مسافًرا، ومن ذلك قول الشاع

َُ أحُجو أبدا بمدرخ أً دا  َقْد ُكن

 ثقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةً 

 

دداُت   ددَ بنددا يوًمددا ُملمَّ  حتددى َألمَّ

 أي كنت أظنه أًخا ثقة حتى ألمت بنا يوًما ُملمات فظهرت حقيقته. 

ومن ذلك )هْب( بمعنى أظن، يف نحو قولك: )هبني مسافًرا( أو )هبني نائًما( 

 يعني ُظنني، ومن ذلك قول الشاعر:

 لددددددٍك فقلددددددَ أجددددددرين أبددددددا ما

 

 خإال فهبندددددددد  امددددددددرًأ هالًكددددددددا 
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ے )ومن ذلك )جعل( إذا كانت بمعنى )اعتقد(، ومن ذلك قوله تعالى: 

، يقول: )جعلوا المالئكَة [19الز رف:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ

 إناًثا( أي ظنوا المالئكة إناًثا، واهلل أعلم بتفسير كتابه.

، َحَجا، هْب، جعل إذ ا كانت بمعنى فهذه األفعال الخمسة وهي: )زعم، عدَّ

 اعتقد( هذه الخمسة َّل ُتستعمل إَّل بمعنى الظن والشك.

، خاَل، وحِسَب( ُتستعمل للظن غالًبا، أغلب  وثالثة أفعال وهي: )ظنَّ

استعمالها يف اللغة للظن والشك ولكنها قد ُتستعمل قلياًل للعلم واليقين، نبدأ بــ 

( وهي أم الباب وُسمي الباب هبا؛ باب )ظنَّ و أخواهتا(، أكثر استعمالها )ظنَّ

 للشك والظن، واألمثلة على ذلك كثيرة، تقول: )ظننت محمًدا شجاًعا(.

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ): أما استعمالها لليقين والعلم فكقوله 

هذا يف مدح الخاشعين المؤمنين، يمدحهم ويقول: الذين  [46البقرة:] (ۋ

ا بل ُكفًرا، يظنون أهنم ُمالقوا رهبم، لو كان الظن هنا بمعنى الشك لكا ن هذا ذمًّ

 ولكن المعنى هنا أن الظن بمعنى العلم واليقين، وهذا من استعماَّلهتا اللغوية.

ىئ ىئ ) عن الكفار بعد أن رأوا النار: ومن ذلك قوله 

هنا شك أم علم؟ المعنى واهلل أعلم: أهنم علموا وتيقنوا ، [53الكهف:] (ی

 حينئٍذ أهنم مواِقعوها.

: ُيستعمل للظن غالًبا، تقول: )ِخلُتَك أًخا وكذلك الفعل )خاَل(  بمعنى ظنَّ

كريًما/ ِخلتك كريًما( يعني ظننتك، وقد ُتستعمل بمعنى العلم واليقين قلياًل، ومن 

 ذلك قول الشاعر: 

َُ بعددددكم ضدددمنًا  لددد  ٌ لُتنددد  
 مدددا   

 

ة األلدددددم   أ دددددكو إلددددديكم حمدددددو 
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َُ بعدكم ضمنًا"يقول:   ل  ٌ لُتن  
م وتأخير، يقول: ما زلت : البيت يف تقدي"ما   

ن؛ أي مريض مرًضا شديًدا  ة األلم"بعدكم متيقنًا بأين َضمِّ ، "أ كو إليكم حمو 

لُتن "ترتيب البيت األصلي قبل التقديم والتأخير، يقول:  َُ  ما ضمنًا    ل  ٌ

لُتن  ضمنًا"، "بعدكم
: يعني علمُتني مريًضا، يعني تأكدت أين مريض من "  

ة األلمأ كو إليكم "بعدكم،   : أي ثَِقله وألمه."حمو 

وكذلك )َحِسَب( تأيت كثيًرا للظن والشك: )حسبتك مسافًرا( ظن وشك، وقد 

ۆئ ۆئ ۈئ )ُتستعمل قلياًل بمعنى العلم واليقين، ومن ذلك قوله تعالى: 

: يعني يجب أن [180آل بمران:] (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی

وا أن بخلكم ليس خيًرا لكم، يتيقنوا أن بخلهم ليس خيًرا لهم، وليس المعنى: ظن

 بل المعنى: اعلموا أن بخلكم ليس خيًرا لكم، ومن ذلك أيًضا قول الشاعر:

َُ التََّقى َخاْلَحْمَد َ ْيدَر ت َجداَرٍة  ْب
 َحس 

 

 َرباًحددا إ ا َمددا اْلَمددرء أصددبح ثدداقً   

 إذا َما اْلَمرء أصبح ثاقاًل بمرض الموت حينئٍذ يعلم ويتيقن أن أفضل التجارة 

َحِسْبُت التََّقى َواْلَحْمَد َخْيَر "هي تجارة التقى والحمد؛ تقوى اهلل وحمده، يقول: 

: يعني ظننت وشككت أم علمت؟ علمت؛ ألنه يقول عندما يصبح اإلنسان "تَِجاَرةٍ 

 ثاقاًل بمرض الموت، إًذا فهذه األفعال أفعال ظن.

شر فعاًل، خمسٌة منها أن أفعال القلوب التي ذكرها ابن مالك ثالثة ع الخ صة:

أفعال علم وثمانيٌة أفعال ظن، أفعال العلم الخمسة هي: )َعلَِم، رأى، وجد، درى، 

 ، ، حسب، خاَل، زعم، عدَّ تعلَّم بمعنى اعلم(، وأما أفعال الظن الثمانية فهي: )ظنَّ

 حجا، جعل بمعنى اعتقد، هْب(.

نها، والنوع الثاين: أفعال قلنا إن أفعال هذا الباب نوعان؛ أفعال قلوب وانتهينا م

تصيير أي تحويل من حالٍة إلى حالة، وهي التي قال فيها ابن مالك يف آخر ثالثة 
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 األبيات السابقة:

دددددددددددددددددددد  َكَصدددددددددددددددددددديََّر 
 َخالَّت 

 

دددْب ُمْبَتددددًأ َخَ َبدددًرا   َأْيًضدددا ب َهدددا اْنص 

 

 

يقول: األفعال التي مثل الفعل )صيَّر( انصبوا مفعولين أصلهما المبتدأ 

رب، لكن هل ذكر هذه األفعال التي مثل الفعل )صيَّر(؟ ما ذكر، طيب.. الفعل والخ

)صيَّر(: )صيََّر محمٌد الطين حجًرا(: فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاين، 

وكذلك أصار: )أصار محمٌد الطين حجًرا(، هذه )صيَّر وأصاَر(، وهناك أيًضا 

ل(... )جعل( إذا كانت بمعنى )صيََّر(: )ج علُت الطين حجًرا( بمعنى: صيَّرُت )حوَّ

(، و)وهَب( إذا كانت بمعنى  الطين حجًرا، و)َتَرَك(: )تركُت الطين حجًرا، و)ردَّ

ل، ترَك،  )صيََّر(، و)اتخذ( و)َتِخَذ(؛ هذه تسعة أفعال ذكرناها )صيَّر، أصاَر، حوَّ

، جعل إذا كانت بمعنى صيَّر، َوَهب، اتخذ، َتِخَذ(، هذه تسعة ويف  أفعال أخرى ردَّ

 أيًضا، كل األفعال التي بمعنى )صيَّر(.

 (ڃ ڃ چ): من الشواهد على ذلك قوله 
: أي صيَّرناه واهلل أعلم، جعل بمعنى صيَّر فتنصب مفعولين، من [23الفرقان:]

 َجَعْلنَاُه َهَباًء(:أفعال التصيير )

إلى اهلل، جعل: فعل ناسخ، وفاعله )نا( المتكلمين الدالة على التعظيم، عائدة 

 ."هباءً "والمفعول األول: الهاء، والمفعول الثاين: 

 : صفة، نعت."َمنُْثوًرا"أما 

، يف قصة إبراهيم  [58األنبياء:](ٱ ٻ)وقال تعالى: 

: أي صيَّرهم ُجذاًذا، طيب.. أين فاعل )جعل(؟ مسترت تقديره "َفَجَعَلُهْم ُجَ اً ا"

 يعود إلى إبراهيم.

گ گ گ ڳ  ک ک ک ک گ)وقال تعالى: 
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خَنُكْم كفاًرالو "، الشاهد: [109البقرة:] (ڳ ڳ  يعني واهلل أعلم: : "َيُردُّ

خَنُكمْ "يف  "ُكم"لو ُيصيرونكم كفاًرا، الفعل: يردون، والمفعول األول:  ، "َيُردُّ

اًرا" والمفعول الثاين: خنَ "، وأما الفاعل: واو الجماعة يف "ُكفَّ  ."َيُردُّ

: "َتَركَ "الفعل ، [99الكهف:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ)وقال تعالى: 

من أفعال  "َتَركَ "يعني صيَّرنا بعضهم يومئٍذ يموج يف بعض واهلل أعلم، الفعل 

 التصيير.

 .العائدة إلى اهلل  "نا"والفاعل:  

 : المفعول األول."َبْعَضُهمْ " 

 أين المفعول الثاين؟  

 َيُموُج ف  "، الجملة الفعلية:  [99الكهف:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ)

 ."َبْعضٍ 

ومن هذا نؤكد مع أن هذه المعلومة قلناها من قبل: على أن ما أصله المبتدأ 

يأخذ أحكام المبتدأ، وما أصله الخرب يأخذ أحكام الخرب، يعني اسم )كان( واسم 

 ) ( هذه تأخذ أحكام المبتدأ، وخرب )كان( وخرب )إنَّ ( والمفعول األول يف )ظنَّ )إنَّ

 ( تأخذ أحكام الخرب.والمفعول الثاين يف )ظنَّ 

 فأنت يف الخرب تقول: )محمٌد كريٌم(: 

 محمٌد: مبتدأ معرفة، اسم.

 كريٌم: اسم نكرة.

فيمكن أن تقول: )كان محمٌد كريًما( و )إن محمًدا كريٌم( و )ظننُت محمًدا 

 كريًما(.
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 وقد تقول: )محمٌد ُيسافر( أو )محمٌد يركض(: 

 محمٌد: مبتدأ.

 )يركض(. والخرب: الجملة الفعلية

كذلك قد تأيت الجملة الفعلية خربًا لــ )كان(: )كان محمٌد يركض(، وخربًا لــ 

( تقول: )ظننُت محمًدا يركض(،  (: )إنَّ محمًدا يركض(، ومفعوًَّل ثانًيا لــ )ظنَّ )إنَّ

 فما قلناه من األحكام يف المبتدأ والخرب أيًضا تنطبق على ما أصله المبتدأ والخرب.

يف قصة موسى مع  [77الكهف:] (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) وقال تعالى:

ََ التََّخْ َت َبَلْيه  َأْجًرا"الرجل الصالح،  ْئ
 :"َلْو   

 ."اتخذت"اتخذ: هذا الفعل الناسخ، والتاء فاعل 

 ."أجًرا"، "التََّخْ َت َبَلْيه  َأْجًرا": أين المفعول األول؟ "َبَلْيه  َأْجًرا"

 متعلقة بالمفعول الثاين المحذوف.والمفعول الثاين: الجار والمجرور ال 

ََ َلتَخْ َت َبَلْيه  َأْجًرا"ويف قراءة:  ْئ
، فــ )اتخذت( من الفعل اتخذ، "َلْو   

 و)تخذت( من الفعل َتِخَذ، وكالهما فعالن مستعمالن بمعنًى واحد.

المعنى واهلل أعلم: ، [125النساء:] (ں ں ڻ ڻ)وقال تعالى: 

 صيَّر اهلل إبراهيم خلياًل.

 تقول: )وهبني اهلل فداِك(: أي جعلني اهلل فداِك.و

إذن الخالصة يف شرح هذه األبيات الثالثة أن نقول: إن أفعال هذا الباب؛ باب 

)ظنَّ وأخواهتا( نوعان: أفعال قلوب وهي ثالثة عشر فعاًل، وأفعال تصيير وهي 

ملحوظات لنزيل كثيرة، فإًذا انتهينا من شرح هذه األبيات الثالثة، نذكر شيًئا من ال

 هبا شيًئا من اللَّبس الذي قد يحدث مما ُشِرح:
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فنقول: )جعل( لها يف اللغة العربية أكثر من استعمال، ذكرنا يف أثناء الشرح  

استعمالين لــ )جعل(؛ اَّلستعمال األول: )جعل( التي بمعنى اعتقد وهذه من 

)جعل( التي بمعنى  أفعالة القلوب )داخلة يف الباب(، والنوع الثاين لــ )جعل(:

 صيَّر، وهذه أيًضا داخلة يف الباب ألهنا من أفعال التصيير.

: وتأيت )جعل( بمعنى ثالث: وهي التي بمعنى خلق يف نحو قوله  

فــ ، [1األنعام:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ)

)جعل( هنا بمعنى َخَلَق، فتنصب مفعوًَّل به واحًدا. وسنجد هناك أمثلًة أخرى لهذه 

 التي لها أكثر من معنى واستعمال يف اللغة. األفعال

هذه األفعال )ظنَّ وأخواهتا( نعم تدخل على جملٍة اسمية  ملحوظة أ رْ:

فتنصب المبتدأ وتنصب الخرب؛ هذا وجٌه جائٌز فيها، فتقول يف )محمٌد كريٌم(: 

)ظننُت محمًدا كريًما(، والعلم نافٌع( تقول: )علمُت العلم نافًعا(، ويجوز أن 

(.تُ   دخلها على الجملة اَّلسمية المنسوخة بــ )أنَّ

، فتقول: )محمٌد كريٌم( ثم تنسخ هذه "تدخل على أنَّ ومعموليها"يقولون:  

( فتقول: )إن محمًدا كريٌم(، ثم ُتدِخل عليها الفعل فتقول: )علمُت  الجملة بـــ )إنَّ

؛ لما عرفنا من مواضع النص ب والكسر يف أو ظننُت(، ويجب أن تفتح حينئٍذ أنَّ

(، طيب.. الجملة اَّلسمية بعد ذلك ) (، فتقول: )علمُت أنَّ  @(00:38:36)إنَّ

(؟ َّل شك أن العمل لألقرب، لألقوى؛ ألن )َعلِم( يف نحو )علمُت أن  وَّل )أنَّ

محمًدا كريٌم(، )َعلَِم( دخلت على ماذا؟ دخلت على )محمٌد كريٌم( أم على )أنَّ 

 مًدا كريٌم(.محمًدا كريٌم(؟ على )أنَّ مح

 فتعرب وتقول: 

 علمُت: فعٌل وفاعل.
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: حرٌف ناسخ.   أنَّ

 .  محمًدا: اسم أنَّ

ا مسد المفعولين. ، وأنَّ ومعموَّلها سدَّ  كريٌم: خرب أنَّ

إًذا فهذه األفعال )ظنَّ وأخواهتا( يمكن أن تدخلها على المبتدأ والخرب مباشرة 

( ومعمولي ها؛ أي ُتدخلها على الجملة فينتصبان، ويجوز أن تدخلها على )أنَّ

(، فمثاًل قوله   (يب جت حت خت مت ىت): اَّلسمية المنسوخة بــ )أنَّ
(.: [19محمد:]  دخلت على )أنَّ

دخلت : [53الكهف:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)وقوله: 

( ومعموليها.  على )أنَّ

(، [46البقرة:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)وقوله:  : دخلت على )أنَّ

ل كلها دخلت يف هذه األفعال على المبتدأ والشواهد الكثيرة التي ذكرناها من قب

 والخرب مباشرة فنصبتهما.

ملحوظٌة أخيرة قد يستشكلها بعض الطالب المهتمين بألفاظ ابن مالك يف 

األلفية؛ ألن األلفية )كما يقال(: من أدق المنظومات العلمية؛ ألفية ابن مالك، ابن 

ي كذا وكذا، نصَّ عليها مالك عندما ذكر أفعال القلوب نصَّ عليها، فقال: أعن

  َكَصيَّرَ "وذكرها، وعندما ذكر أفعال التصيير لم ينص عليها، وإنما قال: 
، "َخالَّت 

 فلماذا فعل ذلك؟ هل فقط لضيق الِشعر أو لسبب آخر؟ 

يعني ألن أفعال القلوب محصورة وأفعال التصيير غير محصورة.. طيب.. هذا 

 تعليل، تعليل آخر؟ 

خوان؛ عرفنا أن أفعال القلوب هي األفعال غير حسية، أفعال أفعال القلوب يا إ
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القلوب كثيرة وليست كلها داخلًة يف هذا الباب، يعني َّل تنصب جميعها المبتدأ  

والخرب مفعوًَّل أول وثانًيا، بل منها أفعاٌل َّلزمة، هي أفعال قلوب َّلزمة، مثل: 

ر محمٌد يف َر محمٌد يف األمر( أو )تفكَّ َر( )فكَّ األمر( أو )فطَِن محمٌد إلى  )فكَّ

 .األمر(، هذا فعل َّلزم، يعني ليس لها مفعول َّل أول وَّل ثاين

وهناك أفعال قلوب متعديٌة إلى مفعوٍل به واحد، مثل )َفِهَم( )فهمُت الدرس،  

مثل: )َعَرف( )عرفُت الحق(، وهناك أفعال قلوب تتعدى إلى مفعولين وهي 

لى ابن مالك أن ينص عليها، ولو اكتفى بقوله: المرادة هبذا الباب؛ فلهذا كان ع

ْعل  اْلَقْلب  ُجْزَأي اْبت َداء" ْب ب ف  وسكت ألُِخذ عليه؛ ألن أفعال القلوب منها ما  "ا ْنص 

ثم  "َأْبن  "هو َّلزم ومنها ما هو متعٍد لواحد ومنها ما هو متعٍد َّلثنين، فلهذا قال: 

ها.  عدَّ

ولين، أفعال التصيير ما يف منها فعل َّلزم أما أفعال التصيير فكلها تنصب مفع

أو فعل ينصب مفعوًَّل واحًدا، أفعال التصيير كلها تنصب مفعولين؛ فلهذا لم يحتج 

 إلى أن يذكرها، كل فعل تصيير فإنه ينصب مفعولين.

 سؤال ِير مسموع.  @(00:43:02) الطالب:

نى صيَّر، تنصب يعني صيرناه قرآًنا، هذه )جعل( بمع "جعلناُه قرآًنا" الشيخ:

 مفعولين.. َّل يدخل يف هذه المسألة.

ر/ فطَِن(، الالزم هو الذي له فاعل وليس له  َر/ تفكَّ الفعل الالزم: )فكَّ

 مفعول.. وقد يكون السبب اآلخر، نعم.

ل؟   ثم قال ابن مالٍك بعد ذلك...تفضَّ

 سؤال ِير مسموع.  @(00:43:56) الطالب:

 ماذا يقولون؟ الشيخ:
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 .....الطالب:

واهلل كأهنا كذلك، يعني بمعنى أظن... ألن كثيًرا من كالم الناس له  الشيخ:

أصول عربية، قد يكون مثاًل أصابه تحريف أو أصابه انتقال، لكن أغلب أصوله 

 صحيحة.

لكن كل كتب اللغة َّل  @(00:44:49طبًعا طبًعا... َّل، لما جمعها وحدها )

اب من كتاب اللغة مثل القاموس بد أن تنص عليها، لكن كتب اللغة كأي كت

المحيط، أو اللسان َّلبن منظور عندما يأيت إلى )جعل( يذكر معانيها كلها: )جعل( 

لها معاين األول كذا وحكمه كذا، والثاين كذا وحكمه كذا، والثالث كذا... كل 

كتب اللغة َّل بد أن ُتبين هذه المعاين، هذا عملها، لكن أن تريد فقط تقول: أريد 

 األفعال فقط التي لها معاين وتختلف أحكامها باختالف معانيها... َّل أدري.هذه 

 سؤال ِير مسموع.  @(00:45:42) الطالب:

نعم، قال ذلك بعضهم، وهذا من التطور وإَّل فإن الزعم يف أصل اللغة  الشيخ:

 بمعنى الظن.

 سؤال ِير مسموع.  @(00:45:56) الطالب:

أهنا يقين، لكن لعله من الظن الواصل إلى  الظاهر من كالم األعرابي الشيخ:

، لكن الزعم يف أصله يف @(00:46:17حد اليقين؛ ألنه لو وصل لحد اليقين )

 اللغة بمعنى الظن.

 :ثم قال ابن مالك 

ْلَ داء َمدا .209  َخُ صَّ ب اْلتَّْعل ْيق  َخا  

 

َما  ْن َقْبل  َهْب َخاألَْمَر َهْب َقْد ُأْلز   م 

دنْ َكَ ا َتعَ .210 ْم َخل َ ْير  اْلَمداض  م   لَّ

 

ك ددنْ   ٌُ ددَواُهَما اْجَعددْل ُكددلَّ َمددا َلددُه 
 س 
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 :ذكر يف هذين البيتني حكمني 

ان باألفعال المتصرفة  الحكم األخل:  أن التعليق واإللغاء يف هذا الباب مختصَّ

من أفعال القلوب، قال: إن التعليق واإللغاء حكمان واردان يف هذا الباب سيأيت 

حهما والكالم عليهما، لكنه ذكر يف هذا البيت أن اإللغاء والتعليق يف هذا الباب شر

ان فقط بأفعال القلوب دون أفعال التصيير، وليس يف كل أفعال القلوب  مختصَّ

 المتصرفة دون الجامدة.

بيَّن المتصرف والجامد من أفعال هذا الباب، فقال: إن جميع  خالمسألة الثانية:

ب أفعاٌل متصرفة، يأيت منها األمر والماضي والمضارع إَّل فعلين أفعال هذا البا

وهما: )هْب، وتعلَّم بمعنى اعلم( فإهنما جامدان على صيغة األمر: )هْب محمًدا 

مسافًرا( أو )هْب أين مسافر(، )هْب( هذا يلزم صيغة األمر، وكذلك )تعلَّم بمعنى 

 مل ثابٌت له بكل تصرفاته.اعلم( يلزم صيغة األمر، وما سوى ذلك يتصرف، والع

يقول يف الماضي: )ظننُت محمًدا كريًما(، ويف المضارع: )أظن محمًدا 

ل  كريًما(، ويف األمر: )ُظنَّ محمًدا كريًما( هذا الذي ذكره يف هذين البيتين، ثم فصَّ

 ما ذكره من التعليق واإللغاء، فبدأ باإللغاء وقال:

ْلَ اء الَ ف   اال.211 ٌ  ا    ْبت دَداء َخَجوِّ

 

دددان  َأْخ الََم اْبت دددَدا  ْيَر الشَّ  َخاْندددو  َضدددم 

َما .212  ٍم إ ْلَ دداء َمددا َتَقدددَّ
 ف دد  ُمددوه 

 

  

ْلَ اء"قال:   ٌ  ا   بدأ الكالم اآلن باإللغاء يف هذا الباب، مما يختص به  "َخَجوِّ

كالم على بدأ بال، هذا الباب؛ باب )ظنَّ وأخواهتا( حكان ُيسميان: اإللغاء والتعليق

ْلَ اء"فقال:  اإللغاء ٌ  ا     ما اإللغاء وما حكمه؟، "َخَجوِّ

فهو إبطال عمل هذه األفعال إبطاًَّل تاًما، إبطال العمل  أما المراد با ل اء:

تماًما، َّل يعمل َّل يف اللفظ وَّل يف المحل، يعني يبقى المبتدأ مبتدًأ مرفوًعا ويبقى 
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 باإللغاء؛ إبطال العمل لفًظا ومحاًل.الخرب خربًا مرفوًعا، هذا المراد 

ٌ  "وحكمه واجب أم جائز؟ جائز؛ ألن ابن مالك يقول:  ، ما قال: "َخَجوِّ

ْلَ اء"وأوجب أو والتزم، قال:  ٌ  ا    ."َخَجوِّ

ما مواضع اإللغاء؟ يجوز، طيب... متى يجوز؟ دائًما أو يف مواضع؟ يقول: يف 

ْلَ اء الَ ف   اال"مواضع  ٌ  ا   زه يف جميع المواضع إَّل إذا  "ْبت َداءَخَجوِّ يعني َجوِّ

ابتدأت هبذه األفعال؛ يعني إذا جاء المبتدأ والخرب وجاء بعدهما الفعل الناسخ 

طت الفعل الناسخ بين  فيجوز اإللغاء، كأن تقول: )محمٌد كريٌم ظننُت(، أو لو وسَّ

مت الفعل الناسخ المبتدأ والخرب، فقلت: )محمٌد ظننُت كريٌم( بخالف ما لو قدَّ 

 ثم جئت بعده بالمبتدأ والخرب، يف نحو: )ظننُت محمًدا كريًما(.

يف الحالة الثالثة حالة اَّلبتداء إذا ابتدأت بالفعل الناسخ، يقول: َّل، هنا َّل 

يجوز، يجب أن ُتعِمل هذه األفعال العمل السابق؛ تنصب هبا المبتدأ والخرب، أما 

حينئٍذ جائز واإلعمال أيًضا جائز، وأيهما أولى  إذا أخرته أو وسطته فإن اإللغاء

 وأرجح: اإلعمال أم اإلبطال واإلهمال؟ 

يقول النحويون: إذا تأخر الفعل الناسخ يف نحو )محمٌد كريٌم ظننُت(: 

 فاألرجح اإلهمال؛ لبعد العامل.

طت العامل فقلت: )محمٌد ظننُت كريٌم( فاإلعمال أرجح واإلبطال  فإن وسَّ

 جائز.

اإلبطال واإلهمال نقول: )محمٌد كريٌم ظننُت(، و )محمٌد ظننُت كريٌم(، فعلى 

 وعلى اإلعمال وهو جائز نقول: )محمًدا كريًما ظننُت( و )محمًدا ظننُت كريًما(.

 من الشواهد على اإللغاء المتأخر قول الشاعر:

 ُهَمددددا سدددديدانا َيْزُبمددددان خإنمددددا 

 

 يسددددوداننا إن أيسددددرت ِنَماُهَمددددا 
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ن أيسرت غنماهما إذا كانا كريمين فيعطوننا أغناًما وأمواًَّل فهما يقول: إ  

هذا المعنى  "خإنما يسوداننا إن أيسرت ِنماهما"، "ُهَما سيدانا َيْزُبمان"سيدانا 

 :"ُهَما سيدانا َيْزُبمان"والشاهد يف قوله: 

هما: ضمير رفع أم ضمير نصب؟ ضمير رفع، ولو أراد ضمير النصب لقال: 

 ضمائر النصب تبدأ بــ )إيا(، )إياهما(. ،"إياهما"

 ."سيدينا"هذا مرفوع أو منصوب؟ مرفوع، ولو نصب لقال:  :"سيدانا"و

هما "يزعمان: هنا عاملة أم ملغاة ومهملة؟ ملغاة، كيف عرفت؟ نقول: 

مبتدأ وخرب، ويزعمان: فعٌل مبطل ملغى مهمل، ولو َأعمَل لجاز، فكان  "سيدانا

 ، يعني يزعمان نفسيهما سيدْينا، وهذا المرجوح."هما سيدْيناإيا"يقول يف الكالم: 

 سؤال ِير مسموع.  @(00:54:56) الطالب:

َّل، المعنى َّل يختلف، وإنما يختلف العمل فقط، نعم؟ فعٌل ُملغى  الشيخ:

 العمل أو ُمبَطل.

 ومن إبطال الفعل المتوسط قول الشاعر:

 أبدداألراجيز يددا بددَن اللددؤم ُتوبدددين 

 

َُ اللدؤم خالخدَورُ خيف األ   راجيز  لد

جاز الذين يقسمون   هذا شاعر فحل نسيت اسمه اآلن اختلف مع أحد الرُّ

جز، فتوعده بأن يهجوه، فيقول: ستهجوين برجز؟! اهُج كما  جز أو يقولون الرَّ الرَّ

 "أبا األراجيز" ويف رواية:، "أباألراجيز يا بَن اللؤم ُتوبدين"تشاء.. يقول: 

األراجيز، أبا األراجيز أو أبي األراجيز ُتنطق بالفتحة أو الكسرة، سأناديه يا أبا 

 المهم... 

 أبدداألراجيز يددا بددَن اللددؤم ُتوبدددين 

 

َُ اللدؤم خالخدَورُ    خيف األراجيز  لد
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اللؤم: مبتدأ، والخرب: يف األراجيز، يقول:  يقول: اللؤم خالخور يف األراجيز:

، ثم "يف األراجيز اللؤم"م الخرب فقال: : مبتدٌأ وخرب، ثم قدَّ "اللؤم يف األراجيز"

ط هذا الفعل الناسخ، فقال:  ط الفعل "يف األراجيز ِخلُت اللؤم"وسَّ ، هنا وسَّ

يف األراجيز ِخلُت "الناسخ؛ إًذا يجوز أن ُيعِمل وهذا هو األرجح، فكأنه يقول: 

َُ خيف األراجيز "، ويجوز أن ُيهمل وهذا الذي قاله الشاعر: "اللؤم والخَور  ل

 ."اللؤم خالخَورُ 

نعم، ألن الكوفيين يف المتأخر والمتوسط ما دخلوا يف هذا الخالف؛ ألن 

خالفهم ضعيف إذا تأخر الناسخ أو توسط، قلنا ما الحكم؟ جواز اإللغاء 

ط،  واإلعمال، هذا قول البصريين، والكوفيون قالوا: يجب اإللغاء إن تأخر أو توسَّ

فات الكوفيين إَّل الخالفات القوية؛ ألن لهم خالفات فغالًبا َّل يذكر النحويين خال

 كثيرة ضعيفة.

ى  م يجوز اإللغاء ويجوز اإلعمال؛ اإلعمال: لكونه تقوَّ قالوا هنا: إنه إذا تقدَّ

بالتقدم، واإللغاء: على أن هذه األفعال يجوز عندهم أن ُتلغى، واستشهدوا على 

 ذلك ببيت وهو قول الشاعر:

بددَ حتددى صددار  مددن أدبدد  كدد اك ُأد 

 

دد ك الشدديمة األدب  دد  خجدددت م   أن 

واستشهدوا ببيٍت آخر، يعني يستشهدوا بأبيات قليلة جًدا على قاعدة بعض  

الكوفيين أهنم يخرقون القواعد باألبيات القليلة، أما البصريون فعلى جادهتم وهو 

دون إَّل بالكثير، فإن ُوجد قليٌل يخالف هذه القواعد فإهنم ي حرتمونه أهنم َّل ُيقعِّ

جوه ولو على تكلُّف، هم يعرفون أن تخريجهم  وَّل ُيخطِّئونه ويحاولون أن ُيخرِّ

هذا ُمتكلَّف وأنه َّل يجوز يف غير ذلك، لكن فقط من باب احرتام الفصيح أهنم َّل 

جوه، قالوا:  ، لكن ما يخربون @(00:59:00)ُيخطِّئونه، وإن لم يستطيعوا أن ُيخرِّ

 قواعدهم.
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بيت؛ فالكوفيون قالوا: إنه يجوز اإللغاء واستدلوا هبذا البيت، ومن ذلك هذا ال 

جه  والبصريون بقوا على قاعدهتم، قالوا: إن هذا ضرورة أو قالوا: نتكلف فنُخرِّ

 على أن هناك ضمير شأن؛ يعني أين وجدت الشأن ماِلك الشيمة األدب:

 فالشأن: المفعول األول؛ وجدُت الشأَن.

، ألن المفعول الثاين "ماِلك الشيمة األدب"اَّلسمية  والمفعول الثاين: الجملة

كان خرب يمكن أن يكون مفرد ويمكن أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، وقد 

 وقع هنا جملة اسمية.

جه على وجود ضمير شأن محذوف، والتقدير:  قالوا: ُيمكن أن نتكلف فنُخرِّ

جدت الشأن ماِلك الشيمة ، أين و"ماِلك الشيمة األدب"؛ أي الشأن "أين وجدته"

 األدب.

 وجدت: فعل وفاعل.

 شأن: مفعول أول.

 ."ماِلك الشيمة األدب"والمفعول الثاين: الجملة اَّلسمية من المبتدأ والخرب 

ر َّلم ابتداٍء محذوفة، والتقدير:  أين وجدت لِمالك "قالوا: أو نتكلف وُنقدِّ

داء فإهنا َّل تعمل كما سيأيت ، وإذا جاء بعد هذه األفعال َّلم اَّلبت"الشيمة األدب

بعد قليل يف التعليق، فهذه الالم تمنع هذه األفعال أهنا تعمل فيما بعدها، فيكون 

 مبتدًأ وخربًا.

وهذه تخريجات ُمتكلَّفة، ولكنهما يقولوهنا فقط يف الشواهد الفصيحة التي  

 أقرب تخالف القواعد؛ ألن اللغة عند البصريين هي أمر لساين، واألمور اللساين

إلى األمور اَّلجتماعية، واألمور اَّلجتماعية َّل تكاد تجد فيها حًدا، ليست أموًرا 

حدية وإنما لها شيء من المرونة، يعني قد تجد قاعدة ثم تجد فيها شواذ 
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وخالفات، فالمجتمع.. تقول: هذا المجتمع كريم وقد تجد فيه بخالء، أو هذا 

جود هؤَّلء الشواذ َّل يمنعك أن تصدر المجتمع بخيل وقد تجد فيه كرماء، ومع و

هذا الحكم؛ ألن الحكم دائًما للكثير، لكن وجود قليل من البخالء يف هذا 

ز أن تقول: أن هذا المجتمع بخيل؟ َّل.  المجتمع هل ُيجوِّ

أما الكوفيون فيأخذون المسألة كاألحكام الشرعية؛ بما أنه ُوجد دليل 

لغة؛ ألن طبيعة اللغة أهنا أمر اجتماعي، ُيجوزون المسألة، وهذا يخالف طبيعة ال

 أحكامها تقوم على األكثرية وعلى األغلبية.

يف بيان الحكم الثاين المختص هبذا الباب  ثم قال ابن مالك بعد ذلك 

 وهو التعليق، قال:

 

 

م  اْلتَّْعل ْيددددَق َقْبددددَل َنْفدددد  َمددددا   َخاْلَتددددز 

 

 

 مٍ َخإ ْن َخالَ الَُم اْبت دددَداٍء َأْخ َقَسددد.213

 

 َكددددَ ا َخاالْسددددت ْفَهاُم َ ا َلددددُه اْنَحددددَتمْ  

م  اْلتَّْعل ْيَق "يقول:   متى التزم التعليق؟ إذا جاء المبتدأ والخرب قبل ما  "َخاْلَتز 

: يعني إذا جاء المبتدأ والخرب بعد )إن( النافية، "َخإ نْ "، "َقْبَل َنْف  َما"النافية 

: "َكَ ا الَُم اْبت َداٍء َأْخ َقَسمٍ ")َّل( النافية، : أي إذا جاء المبتدأ والخرب بعد "َخالَ "

كذلك إذا جاء المبتدأ والخرب بعد َّلم اَّلبتداء أو جاء المبتدأ والخرب بعد )َّلم( 

: أيًضا إذا جاء المبتدأ والخرب يف أسلوب "َخاالْست ْفَهاُم َ ا َلُه اْنَحَتمْ "القسم، 

 استفهام، كل هذه ُمعلِّقات.

لباب؛ باب )ظنَّ وأخواهتا(، التعليق مثل المرأة الُمعلقة وهي التعليق يف هذا ا

المرتوكة، لم ُتطلَّق ولم ُيعاشرها زوجها كبقية النساء، ُتسمى ُمعلقة، كذا التعليق 

 هنا، فالفعل ليس عاماًل عماًل كاماًل وليس ُملغًى إلغاًء كاماًل كما سبق يف اإللغاء.

اللفظ دون المحل، يعني أن هذه األفعال التعليق هو إبطال العمل يف  يقولون: 
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َّل تعمل يف ألفاظ المبتدأ والخرب، لفظ المبتدأ يبقى مرفوًعا مبتدًأ، ولفظ الخرب  

يبقى مرفوًعا خربًا، وَّل تستطع هذه األفعال أن تنصب المبتدأ وتنصب الخرب يف 

 اللفظ، ولكن عملها يبقى يف محل هذه الجملة اَّلسمية كمبتدأ وخرب؛ بحيث لو

عطفت عليها معطوًفا أو أتبعتها بأي متبوع لك أن ُتراعي اللفظ وهو الرفع ولك أن 

ُتراعي المحل وهو النصب، هذا هو التعليق، إًذا فعمله ُأبطل تماًما أو َبقي يف 

 المحل.

 ما حكم التعليق؟ هل هو كاإللغاء جائز أم واجب؟ 

م  اْلتَّ "واجب، ويدل على ذلك قول ابن مالك:  ، طيب.. ما سببه؟ "ْعل ْيَق َخاْلَتز 

ما الذي ُيسببه؟ الذي ُيسببه يا إخوان: هو أن يوجد فاصل حاجز قوي بين هذه 

األفعال الناسخة وبين المبتدأ والخرب، قد يوجد أحياًنا يف بعض األساليب حاجز 

قوي بين هذه األفعال والمبتدأ والخرب، من طبيعة هذا الحاجز يف اللغة العربية أنه 

ا قبله يف العمل فيما بعده، هذه الحواجز ماذا ُنسميها؟ أشرنا إليها أكثر من يمنع م

 مرة؟ 

هذه األلفاظ التي لها الصدارة، إذا جاءت يف الجملة اَّلسمية ُمصدرًة بلفظ له 

الصدارة، يعني يجب أن يكون يف صدر الجملة، يف صدر الكالم، فاَّلستفهام له 

ثل )َّل( النافية لها الصدارة، هذه األلفاظ التي الصدارة، ما النافية لها الصدارة، م

لها الصدارة إذا جاءت يف أول الجملة اَّلسمية: )هذا محمٌد كريٌم(، طيب اِنِفها بــ 

)ما(: )ما محمٌد كريٌم( هذه جملة اسمية مسبوقة بــ ما النافية، وما النافية لها 

 الصدارة.

 ريٌم(؟طيب.. أدخل )علمُت( على هذه الجملة )ما محمٌد ك

)علمُت ما محمٌد كريٌم(؛ ألن )ما( لها الصدارة، تمنع ما قبلها بأن يعمل لما 
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بعدها، لو عِمل ما قبلها يف ما بعدها لم يكن لها الصدارة، لكن هذه 

لها الصدارة، يعني أهنا يجب أن تقع يف أول جملتها، ليس يف  @(01:07:10)

، تقول: )محمٌد كريٌم(ملة اَّلسمية أول الكالم مطلًقا، َّل: يف أول جملتها وهي الج

 )ما محمٌد كريٌم( )علمُت ما محمٌد كريٌم(.

 إًذ ما السبب الذي ُيوجب التعليق؟ 

هو وجود لفظ له الصدارة بين هذه األفعال وبين المبتدأ والخرب، وإن شئت 

قلت: السبب يف ذلك: أن يكون المبتدأ والخرب مسبوقان بلفٍظ له الصدارة، وهذا 

 لذي له الصدارة من طبيعته يف اللغة أنه يمنع ما قبله من أن يعمل فيما بعده.اللفظ ا

وهذه األلفاظ التي لها الصدارة هي التي ذكرها ابن مالك قبل قليل يف  

م  اْلتَّْعل ْيَق َقْبَل َنْف  َما"الُمعلقات  م  اْلتَّْعل ْيَق َقْبَل َنْف  مَ "، يريد ما النافية، "َخاْلَتز  ا َخاْلَتز 

 : يعني نفي )ما( ونفي )إن( ونفي )َّل(، هبذا عطف."خإ نْ 

الَُم اْبت َداٍء َأْخ َقَسٍم "إًذا ما النافية وكذلك إن النافية وكذلك َّل النافية ثم قال: 

، وأيًضا من المعلقات التي لها الصدارة: َّلم اَّلبتداء وَّلم القسم، ثم قال: "َكَ ا

 : أيًضا اَّلستفهام من المعلقات؛ ألن له الصدارة."َخاالْست ْفَهاُم َ ا َلُه اْنَحَتمْ "

 :نبدأ بــ )ما( النافية 

)محمٌد كريٌم(، ثم أدخلت عليه فعاًل ناسًخا من )ظنَّ وأخواهتا( قلنا لو قلت: 

لقلت: )ظننت محمًدا كريًما(، )علمُت ما محمٌد كريٌم(، لكن لو جعلت قبل 

(، ثم أدخل فعل من هذه األفعال، المبتدأ والخرب )ما(؟ فتقول: )ما محمٌد كريمٌ 

 ستقول: )ظننت ما محمٌد كريٌم( أو )علمُت ما محمٌد كريٌم(:

: َُ  فعٌل وفعل، و)علِِم( هنا فعٌل معلق، نقول: فعٌل معلٌق بــ )ما( النافية. بلم

 حرف نفي. ما:
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 مبتدأ وخرب. محمٌد كريٌم: 

علمُت ما محمٌد طيب يا إخوان؛ هل يصح يف هذه الجملة يا شباب أن نقول: )

كريًما(؟ نعم، يصح إذا أردت الحجازية، ما الحجازية تعمل عمل ليس، فإذا أردت 

الحجازية تقول: )علمُت ما محمٌد كريًما(، )ما هذا بشًرا(، وإذا أردت التميمية 

 فهي حرٌف مهمل، فتقول: )علمُت ما محمٌد كريٌم(.

، [65األنبياء:] (ک گ گ گ گ)يقول:  واهلل 

َهُؤَّلِء ": حرف نفي، "ما": فعل وفاعل وهو فعل معلق بــ )ما(، "َت َعلِمْ "

خربها؟ أم نقول:  "ينطقون"اسمها و "هؤَّلء": هل نقول ما حجازية و"َينطُِقونَ 

 مبتدأ وخرب؟ "َهُؤَّلِء َينطُِقونَ "تميمية و 

اإلعرابان من الناحية الصناعية النحوية جائزان، إَّل أن األظهر يف اآلية أهنا 

زية؛ ألن القرآن إنما جاء بلغة قريش، وقلنا: إن )ما( جاءت يف القرآن عندما حجا

 تكلمنا على )ما( الحجازية، قلنا: إن ما جاءت حجازية ولم تأِت فيه تميمية.

زت  وألن هذه المعلقات ُتعلق هذه األفعال عم عملها، ُتبطل عملها لفًظا جوَّ

لة الفعلية؛ ألن كل مبطٍل للعمل حينئٍذ دخولها على الجملة اَّلسمية وعلى الجم

ُيبطل اَّلختصاص بالجملة اَّلسمية، هذا األصل؛ األصل يف مبطالت العمل أهنا 

ُتبطل اَّلختصاص، يعني هل ُيمكن أن تدخل )علمت( حينئٍذ على جملة فعلية؟ 

يمكن، تقول: )علمت ما سافر محمٌد( دخلت )علمت( على جملة فعلية، كيف 

 نه فعٌل معلق بــ )ما( النافية.دخلت على جملة فعلية؟ أل

 :واملعلق الثاني قلنا: )ال( النافية 

: مبتدأ وخرب، "محمٌد عندك"كأن تقول: )علمت َّل محمٌد عندك وَّل زيٌد(، 

 وَّل: نافية، علمت: فعٌل وفاعل وهو فعل معلق عن العمل بــ )َّل( النافية.
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كن دخل على ومن كالمهم: )أحسب َّل يقوم زيد(، هنا )أحسب( فعل معلق ل

جملة اسمية وَّل فعلية؟ فعلية ألنه ُمعلَّق، المعلق قد يدخل على اسمية وقد يدخل 

 على فعلية.

لكن ما رأيكم لو قلنا: )علمُت َّل خيٌر عندك و َّل شر(، كيف نضبط الجملة؟ 

نقول: )علمُت َّل خيٌر عندك و َّل شٌر(، أيجوز وجٌه آخر؟ )علمُت َّل خيَر عندك و 

 )َّل( التي لنفي الجنس، )َّل( لنفي الجنس لك أن تجعلها نافية َّل شٌر(، هذه يف

(، ولك أن تجعلها عاملة عمل )ليس(، وَّل هنا إذا جعلتها  للجنس فتعمل عمل )إنَّ

( نافيًة للجنس فقد تكررت، وإذا تكررت )َّل( يف نحو: )َّل حوَّل  عاملة عمل )إنَّ

أوجه فيها. فال بد أن  وَّل قوة إَّل باهلل( لك خمسة أوجه، يعني هنا لك خمسة

 تجمعوا األحكام النحوية التي ُذكرت يف األبواب بكل األساليب.

 :وامُلعلِّق الثالث هو )إْن( النافية 

)إْن( يف اللغة قد تأيت على عدة أوجه؛ قد تأيت شرطية )إن تجتهد تنجح(، وقد 

)إْن( النافية كأن تأيت زائدة، وقد تأيت نافية، وإنما تأيت نافيًة إذا كانت بمعنى )ما(، 

تقول: )علمُت إن نجح إَّل محمد( يعني علمت ما نجح إَّل محمد، كيف دخلت 

 )علمت( على جملة فعلية؟ ألنه فعٌل معلَّق.

ولو أدخلتها على جملة اسمية، لكنت تقول مثاًل: )علمت إْن زيٌد ناجٌح( 

 (چ چ چ چ ڇ)يعني: علمت ما زيٌد ناجح، وقال سبحانه: 
 المعنى واهلل أعلم: وتظنون ما لبثتم إَّل قلياًل.، [52ا سراء:]

 :واملعلِّق الرابع الم االبتداء 

( وأخواهتا َّلٌم مفتوحة نفيد التوكيد  وَّلم اَّلبتداء كما شرحناها يف باب )إنَّ

والتقوية، فإذا قلت: )محمٌد كريٌم( مبتدأ وخرب، ثم أكدته بــ َّلم اَّلبتداء المفتوحة، 
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( مبتدأ وخرب ومسبوق بالم اَّلبتداء وَّلم اَّلبتداء لها كنت تقول: )لمحمٌد كريمٌ  

 الصدارة.

طيب أدخل )علمُت( على )لمحمٌد كريٌم(؟ فتقول: )علمت لمحمٌد كريٌم(، 

 فــ )علَِم( حينئٍذ تتعلق وَّل تعمل إَّل يف المحل وَّل تعمل يف اللفظ.

 :ومن املعلقات الم القسم 

ًرا، هي واقعة يف القسم سواًء كان  الم القسم: ًحا به أو كان قسًما مقدَّ قسًما مصرَّ

كأن تقول: )ظننت لقد سافر محمد(، يغني ظننت واهلل لقد سافر محمد، سواء 

ح بالقسم الحكم واحد.  صرحت بالقسم أو لم ُتصرِّ

)ظننت لقد سافر محمد(: انظر كيف دخلت )ظننت؟( على الجملة الفعلية!  

أو غًدا(؛ أي علمت واهلل ألموتن، ألنه معلق، وتقول: )علمت ألموتن اليوم 

 والشاعر يقول:

يَّت ددددد 
َينَّ َمن 

َُ َلَتدددددْأت   خَلَقدددددْد َبل ْمددددد

 

دددددهامها   إنَّ الَمنايدددددا ال تطددددديُ  س 

َينَّ " 
َُ َلَتْأت  ْم  : أي علمت واهلل لتأتين."خَلَقْد َبل 

 :املعلق السادس وهو األخري: أداة االستفهام 

فهام فإن اَّلستفهام له الصدارة وُيعلِّق متى ما وقع بعد هذه األفعال أداة است

هذه األفعال عن العمل، كأن تقول: )محمٌد كريٌم( مبتدٌأ وخرب، أدخل عليه حرف 

استفهام )هل أو الهمزة(؟ ستقول: )هل محمٌد كريٌم(، فهل: حرف استفهام هامل 

َّل عمل له، ومحمٌد كريٌم: مبتدٌأ وخرب، ثم أدِخل )علمُت(؟ ستقول: )علمُت هل 

 محمٌد كريٌم؟( )علمُت أمحمٌد كريٌم(، تتعلق هذه األفعال عن العمل.

ومن ذلك أن تقول: )علمت من يف الدار(/ )علمُت من أبوك(، علمت: فعٌل 

وفاعل، من أبوك: هذه جملة اسمية، هي األصل قبل دخول الناسخ )من أبوك( 
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ام له الصدارة، جملة اسمية، مبتدأ وخرب، لكنها جملة ُمصدرة باستفهام، واَّلستفه

فإذا أدخلت عليها )ظنَّ وأخواهتا( قلت: )علمُت من أباك وَّل علمُت من أبوك؟( 

 )علمُت من أبوك(، ما تعمل هذه األفعال المعلقة يف اللفظ.

 (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)ومن ذلك قوله تعالى: 
لكن  ، لوَّل اَّلستفهام لكان يقال يف اللغة: )إن أدري قريًبا أم بعيًدا([109األنبياء:]

يٌد َما ُتوَبُدخنَ "لوجود اَّلستفهام هنا ُعلِّق العمل فقيل:  ي َأَقر يٌب َأْم َبع   ."َخإ ْن َأْدر 

، أصل [12الكهف:] (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)وقال سبحانه: 

الكالم قبل دخول )نعلم( واهلل أعلم: أي الحزبين أحصى، جملة اسمية مبتدأ 

( فلم يستطع هذا  الفعل أن يعمل يف الفظ؛ ألنه معلق وخرب، ثم دخلت )لنعلم َأيُّ

 لوجود...

 خاهلل أبلم خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمٍد خبلى آله خأصحابه أجمعين.
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 الدرس الثالث والثالثون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

ة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم، وحيَّاكم اهلل فالسالم عليكم ورحم

وبيَّاكم يف هذه الليلة؛ ليلة اَّلثنين الثالث والعشرين من شهر ُجمادى األولى من 

سنة ثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، 

دروس شرح ألفية بن مالك  ينعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثالث والثالثون من

 نسأل اهلل أن يجعله درًسا مبارًكا مفهوًما، إنه على ذلك قدير وباإلجابة ،

 جدير. 

قبل أن نبدأ يا إخوة يف الشرح: كأن اإلخوة يف الجامع يرغبون أن يكون هذا 

الدرس آخر درس قبل اَّلختبارات، فلرغبتهم يف ذلك فيكون هذا الدرس هو آخر 

، وإن أردتم أيًضا الدرس التالي يف األسبوع القادم وهو الدرس دروس هذا الفصل

األخير، فال مانع لديهم وَّل مانع لدي، على حسب الذي ُيناسبكم، وإن كان األمر 

 سيضيق عليكم يف األسبوع القادم، فسيكون هذا الدرس الدرس األخير.

 ؟ فهل تريدون أن يكون الدرس األخير أم األسبوع القادم يكون يف درس

هذا آخر درس... اليوم سننتهي من باب )ظنَّ وأخواهتا( فقط، كنت أظن أن 
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 ) الدرس القادم آخر الدرس؛ فلهذا خططت أن هذا الدرس ننتهي فيه من )ظنَّ

والدرس القادم ننهي فيه باب )أعلَم( لننتهي من أحكام الجملة اَّلسمية، لكن َّل 

إن –ر درس يف هذا الفصل، ثم آخ -إن شاء اهلل–إشكال، إًذا سيكون هذا الدرس 

 نبدأ يف الدورة القادمة من باب )أعلَم وأرى( إن شاء اهلل تعالى. -شاء اهلل

 سندرس بقية األحكام يف باب  -إن شاء اهلل تعالى–يف هذه الليلة 

 ()ظنَّ وأخواتها

وقد شرحنا يف الدرس الماضي أول هذا الباب؛ باب )ظّن وأخواهتا(، أما 

 :رحها يف هذا الدرس فهو قول إمامنا ابن مالك األبيات التي نش

ْرَفدددداٍن َخَظددددنِّ ُتَهَمدددده .214
ْلددددم  ب   ل ع 

 

ددددددددددٍد ُمْلَتَزَمدددددددددده  َيددددددددددٌة ل َواح   َتْعد 

ََيددا اْنددم  َمددا ل َعل َمددا .215  ددَرَأْ اْلرُّ
 َخل 

 

دددْن َقْبدددُل اْنَتَمدددى   َطال دددَب َمْفُعدددْوَلْين  م 

دددددْز ُهنَدددددا ب ددددد َ َدل ْيدددددلٍ .216   َخالَ ُتج 

 

 ُسدددددددُقْوَط َمْفُعدددددددْوَلْين  َأْخ َمْفُعدددددددْول   

 َخَكددَتُظنُّ اْجَعددْل َتُقددْوُل إ ْن َخل دد .217 

 

ددددددل     ُمْسددددددَتْفَهًما ب دددددده  َخَلددددددْم َينَْفص 

 ب َ ْير  َظْرٍف َأْخ َكَظْرٍف َأْخ َبَمدْل .218 

 

ََ ُيْحَتَمددددْل    َخإ ْن ب ددددَبْعض    ي َفَصددددْل

 ًقددا َخُأْجددر َي اْلَقددْوُل َكَظددنم ُمْطلَ .219 

 

ًقا  نْددددَد ُسددددَلْيٍم َنْحددددو ُقددددْل َ ا ُمْشددددف 
 ب 

يف ه ه األبيات بلى بعض األحكام يف باب )ظنَّ خأ واتها(، أما  تكلَّم   

 البيَ األخل خالثاين الل ين قرأناهما قبل قليل خهما قوله:

ْرَفددددددداٍن َخَظدددددددنِّ ُتَهَمدددددددة 
ْلدددددددم  ب   ل ع 

 

ددددددددددٍد ُمْلَتَزَمددددددددددة  َيددددددددددٌة ل َواح   َتْعد 

ََيدددددا اْندددددم  َمدددددا ل َعل َمدددددا َخل دددددَرأَ    ْ اْلرُّ

 

دددْن َقْبدددُل اْنَتَمدددى   َطال دددَب َمْفُعدددْوَلْين  م 

أن يذكر هذين البيتين بعد األبيات الثالثة  كان األفضل َّلبن مالك  

َد فيها )ظنَّ وأخواهتا(؛ ألن الكالم يف هذين البيتين أيًضا يتعلق  األولى التي عدَّ

 َصَل بالكالم على التعليق واإللغاء.بمعاين )ظنَّ وأخواهتا(، لكنه ف
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 : يقول  

ْرَفددددددداٍن َخَظدددددددنِّ ُتَهَمدددددددة 
ْلدددددددم  ب   ل ع 

 

ددددددددددٍد ُمْلَتَزَمددددددددددة  َيددددددددددٌة ل َواح   َتْعد 

( قد يأتياِن بمعنيين  ذكر يف هذا البيت   أن الفعل )َعلَِم( والفعل )ظنَّ

(، فإن )َعلِمَ  ( إنما آخرين غير المعنيين المذكورين من قبل وهما من أخوات )ظنَّ

( تكون من هذا الباب  ( إذا نصبت مفعولين، وكذلك )ظنَّ تكون من أخوات )ظنَّ

إذا نصبت مفعولين إَّل إن ابن مالك يقول: إنَّ )َعلَِم( قد تأيت يف اللغة العربية بمعنى 

)َعَرف(، فكما تقول: )عرفُت الحق( تقول: )علمُت الحق(، و)عرفُت الحق( 

فعل والتاء فاعل، والحق: مفعوٌل به أول، هو  نصبت مفعوًَّل به واحًدا؛ عرف:

 مفعوٌل واحد.

وتقول: )عرفُت محمًدا( و )علمُت محمًدا(، و)عرفُت الجواب( و )علمُت 

الجواب(. يقول: إن )َعلَِم( قد تأيت يف اللغة العربية بمعنى )عرف(، فإذا كانت 

الباب أو  بمعنى )عرف( فإهنا تنصب مفعوًَّل به واحًدا، حينئٍذ تكون من هذا

 تخرج؟ تخرج من هذا الباب.

 وعلى ذلك فإن )َعلِم( تكون يف اللغة العربية على معنيين: 

 المعنى األول: تكون فيه بمعنى عَرف وتنصب مفعوًَّل به واحًدا.

 واَّلستعمال الثاين: أن تكون بمعنى العلم، فتنصب مفعولين.

ى )عرف( وبين لكن ما الفرق بين معنى اَّلستعمال األول إذا كانت بمعن

اَّلستعمال الثاين إذا كانت بمعنى العلم؟ يعني ما الفرق بين المعرفة والعلم؟ ما 

 الفرق بين قولك )عرفت محمًدا( وبين قولك )علمت محمًدا واقًفا(؟

 .(00:07:05@) الطالب:

 حديثة.. والعلم؟ الشيخ:
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 والعلم يقين. الطالب:

بعد جهل، والعلم  طيب.. محاولة، نعم، المعرفة تأيت من الشيخ:

ل يا... 00:07:28@)  ( يأتيا من بعد جهل، نعم.. تفضَّ

 .(00:07:41@) الطالب:

، ما الفرق بين هذا من حيث العمل لكن السؤال من حيث المعنى الشيخ:

 )عرف( وبين )علم(؟

 .(00:07:57@) الطالب:

نعم، أحسنت! الجمهور على أن )علَم( إذا كانت بمعنى )عرف(  الشيخ:

ق بالذوات، تتعلق بإدراك نفس الشيء، ذات الشيء، تقول: )عرفت محمًدا( تتعل

يعني عرفت ذاته، من محمد، )عرفت محمًدا(، )عرفت الجواب( عرفت ما هو 

الجواب، تتعلق بإدراك ماهية الشيء، ذات الشيء، نفس الشيء، أما العلم: فهو 

، ليس فقط معرفة إدراك الشيء على صفٍة من صفاته؛ يعني معرفة أن محمد قائم

أن هذا محمد، َّل، معرفة أن هذا محمد وأنه قائم، معرفة الشيء على صفٍة من 

 صفاته.

فالمعرفة تكون لألشياء المجردة المجملة، والعلم يكون يف األمور التفصيلية، 

فإذا كانت بمعنى )عَرَف( فيكون معناها: إدراك نفس الشيء وذاته دون صفاته؛ 

مفعوًَّل به واحًدا )عرفُت محمًدا( و )عرفُت الحق( و  فلهذا ينصب هذا الشيء

)عرفُت الطريق(، وكذلك تقول: )علمت محمًدا(، و)علمت الجواب(، و)علمت 

 الطريق(.

أما إذا كانت )َعلَِم( بمعنى العلم وهذا هو معناها األصلي؛ أن تكون )علَِم( 

اته، فتنصب بمعنى العلم، فيكون معناها: فهو إدراك الشيء على صفٍة من صف
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مفعولين؛ تنصب الشيء نفسه وتنصب صفته، فتقول: )علمُت محمًدا واقًفا/  

 علمُت الحق منتصًرا/ علمُت المسجد واسًعا(.

، هذا التفصيل بين العلم "اهلل عارف"، ولم يقال: "اهلل عالِم"ولهذا يقال: 

واء؛ والمعرفة هو الذي عليه المحققون والجمهور، وقال بعض العلماء: إهنما س

العلم والمعرفة بمعنًى واحد، هذا ما يتعلق بــ )علَِم(، فــ )َعلَِم( تدخل يف هذا 

الباب إذا كانت بمعنى العلم وهو تفصيل معنى الشيء بصفٍة من صفته فتنصب 

مفعولين، وإذا كانت بمعنى )عَرَف( تخرج من هذا الباب وتنصب مفعوًَّل به 

 واحًدا.

(، قال:  ( قد تأيت أيًضا بمعنى اَّلهتام، تقول: "ُتَهَمةَخَظنِّ "وكذلك )ظنَّ ؛ )ظنَّ

)ظننت زيًدا( يعني اهتمته، ويقول: )ظننت زيًدا على المال( يعني اهتمته على 

( بمعنى اَّلهتام ليست بمعنى الشك، فإهنا حينئٍذ تنصب  المال، فإذا كانت )ظنَّ

 مفعوًَّل به واحًدا وتخرج من هذا الباب.

ل لهذا البيت أن يأيت مباشرة بعد األبيات الثالثة األولى كان األفض فله ا قلنا:

د فيها ابن مالك أفعال هذا الباب؛ لُيبيِّن أن العلم والظن إذا كان بمعنى  التي عدَّ

 العرفان واَّلهتام أهنما يخرجان من هذا الباب.

 وأيًضا نبَّه إلى معنًى آخر لــ )رأى(، فقال يف البيت التالي:

َ دددددَرَأْ اْلرُّ
 َيدددددا اْندددددم  َمدددددا ل َعل َمدددددا َخل 

 

دددْن َقْبدددُل اْنَتَمدددى   َطال دددَب َمْفُعدددْوَلْين  م 

)رأى(: رأى الرؤيا، رأيُت يف النوم رؤيا، يقول: إن )رأى( قد تكون ُحلمية  

منامية ُتستعمل فيما يرى النائم، فإذا كانت )رأى( ُحلمية منامية كأن تقول: )رأيُت 

يف المنام المطر نازًَّل( أو )رأيُت يف المنام أبي يف المنام محمًدا واقًفا( أو )رأيت 

 ساجًدا(، فما حكمها حينئٍذ من حيث العمل؟
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التي تطلب مفعولين؛ أي أهنا  "َما ل َعل َما": اجعل لها، اْعُز لها "لها اْنم  "يقول: 

 تدخل يف هذا الباب وتنصب مفعولين كــ )َعلَِم( التي تنصب مفعولين، فإذا قلت: 

 منام أبي ساجًدا(:)رأيت يف ال

 فــ )رأى(: هذه ُحلمية منامية. 

 أبي: مفعولها األول.

 ساجًدا: مفعولها الثاين.

وقد ذكرنا من قبل لــ )رأى( معنًى تدخل به يف هذا الباب إذا كانت بمعنى 

)َعلَِم(، تقول: )علمُت الحق منتصًرا/ رأيت الحق منتصًرا(، فإذا كانت )رأى( 

خل يف هذا الباب، وإذا كنت حلمية منامية فهي أيًضا تدخل بمعنى )َعلَِم( فهي تد

 يف هذا الباب وهذا استعماٌل آخر لــ )رأى(.

 أربعة: -ما  اء اهلل–خأيًضا لها استعماالن آ ران، فاستعماالتها  

تقول: )علمُت محمًدا قائًما/ رأيُت محمًدا قائًما( إذا كانت  بمعنى )َبل َم(:

 لحق منتصًرا/ رأيت الحق منتصًرا( بمعنى اَّلعتقاد.بمعنى اَّلعتقاد، )علمت ا

 هي )رأى( المنامية الحلمية. خالمعنى الثاين:

)رأى( البصرية بمعنى المشاهدة، تقول: )رأيُت زيًدا( يعني  خالمعنى الثالث:

شاهدُت زيًدا، )رأيت القلم( أي شاهدُت القلم، فإذا كنت )رأى( بصريًة فإهنا 

: )رأيُت محمًدا/ رأيُت القلم( بمعنى شاهدت، ولو قال تنصب مفعوًَّل به واحًدا

هذا القائل بــ )رأى( البصرية، يقول: )رأيُت محمًدا واقًفا( بمعنى شاهدته واقًفا، 

أبصرته واقًفا، فما إعراب واقًفا؟ حال؛ ألن )رأى( بمعنى أبصر تنصب مفعوًَّل به 

 واحًدا، بمعنى أبصرته حالة كونه واقًفا.
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  املفعول وبني احلال:  والفرق بني 

فضلة ليس بُعمدة، َّل يحتاج إليه الكالم، يستقيم الكالم من دونه،  أن الحال

بنية الجملة تستقيم من دون الحال، تقول: )جاء محمد(، مع الحال تقول: )جاء 

 محمٌد مسرًعا(.

من بنية الجملة، المفعول سواء المفعول األول أو المفعول الثاين  أما المفعول

لمفعول الثالث، يعني َّل تقل: )ضربُت( وتسكت، حتى تقل: )ضربُت محمًدا( أو ا

فالجملة تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به، وَّل تستغنى الجملة هنا عن 

 المفعول به.

ويف باب )ظنَّ وأخواهتا( يقول: )ظننُت محمًدا مسافًرا( هل تستغني عن 

عنى يبقى ناقًصا؛ ألن الجملة ما )مسافًرا( وتقول: )ظننُت محمًدا( وتسكت؟ الم

زالت ناقصة ألن )مسافًرا( تحتاج إليها الجملة لكي يكتمل معناها، يكتمل بناؤها، 

فــ )مسافًرا( ليس فضلة بخالف )انطلق محمٌد مسافًرا(، )انطلق محمد( قد تقف، 

 تقول: )أنطلق محمد( تخرب أنه انطلق، )مسافًرا(: حال ألهنا فضلة، فالحال فضلة.

( حال، بل قالوا: مفعوٌل أول ف لهذا لم يقولوا: إن المفعول يف باب )ظنَّ

 ومفعوٌل ثاٍن؛ ألن الجملة َّل تستغني عنها.

اَّلستعمال الثالث لــ )رأى(: بمعنى الرأي والمذهب، تقول: )رأى الشافعي 

ِحلَّ هذا الشيء( أو )رأت الشافعية الِحل ورأت الحنابلة الُحرمة( بمعنى المذهب، 

ي ذهبت إلى هذا األمر، وحينئٍذ تنصب مفعوًَّل به واحًدا أيًضا، فـ )رأى يعن

الشافعي الِحل(: فعل وفاعل ومفعول به. إًذا فلــ )رأى( أربع استعماَّلت؛ يف 

 استعمالين تنصب مفعولين ويف استعمالين تنصب مفعوًَّل به واحًدا.

 وقول الشاعر الذي يرثي قومه الذين ُقتلوا يف معركة، يقول:
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 أراهددددددم ُرفقتدددددد  حتددددددى إ ا مددددددا

 

 تجددددال الليددددل خانخددددزل انخددددزااًل  

يعني يف المنام، أرى يف المنام ُرفقتي فإذا استيقظت لم  "أراهم ُرفقت "يقول:  

: هذه )رأى( ُحلمية منامية، وقد نصب هبا مفعولين: "أراهم ُرفقت "أجدهم، 

األول: وُرفقتي:  ، أرى: هذا فعل مضارع والضمير )ُهم( المفعول"أراهم ُرفقت "

 المفعول الثاين والفاعل مسترت تقديره أنا.

خقد سبق يف الدرس الماض  أن  كرنا أن للفعل )جعل( أكثر من استعمال، لها 

 ث ثة استعماالت:

 تأيت بمعنى )اعتقد( فتكون من أفعال القلوب. 

 وتأيت بمعنى )صيَّر( فتكون من أفعال التصيير.

 ب مفعوًَّل به واحًدا.وتأيت بمعنى )َخَلَق( فتنص

 كأن عندك سؤاًَّل، سل. الشيخ:

 .(00:19:16@) الطالب:

نعم، قد يكون للفعل بعض المعاين القليلة يف اَّلستعمال فال نذكرها،  الشيخ:

 وإنما هتتم بذلك كتب اللغة.

  ثم قال ابن مالك: 

دددددددْز ُهنَدددددددا ب ددددددد َ َدل ْيددددددددلٍ   َخالَ ُتج 

 

 ْفُعدددددددْول  ُسدددددددُقْوَط َمْفُعدددددددْوَلْين  َأْخ مَ  

ذكر ُحكًما من األحكام التي تختص هبذا الباب، ما حكم حذف المفعولين؛  

 المفعول األول والثاين يف هذا الباب؟ يقول ابن مالك: 

دددددددْز ُهنَدددددددا ب ددددددد َ َدل ْيددددددددلٍ   َخالَ ُتج 

 

 ُسدددددددُقْوَط َمْفُعدددددددْوَلْين  َأْخ َمْفُعدددددددْول   

مفعول الثاين أو يعني إذا لم يكن هناك دليل على المفعول األول أو ال 
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المفعولين فال يجوز أن ُيحذف أحدهما وَّل كالهما، فإن كان هناك دليل عليهما أو  

على أحدهما فما حكم الحذف؟ يكون الحذف جائًزا، فالكالم يف هذا البيت على 

 حذف المفعولين أحدهما أو كليهما.

 :فنقول يف ذلك: حلذف املفعولني أحدهما أو كليهما حاالت 

أن ُيحذفا كالهما أو أحدهما لدليل؛ أن تحذف المفعولين مًعا  ألخلى:الحالة ا

أو تحذف أحدهما لدليل، لوجود دليٍل يدل على هذا المحذوف، فهذا الحذف 

، والدليل الذي يدل على "أنَّ كل معلوٍم يجوز حذفه"جائز؛ للقاعدة المعروفة: 

ياًل معنوًيا مفهوًما، وهذا هذا المحذوف قد يكون دلياًل مقالًيا لفظًيا وقد يكون دل

الحذف الذي يكون لدليل ُيسمى بالحذف اَّلختصاري أو الحذف اختصاًرا أو 

 الحذف من جهة اَّلختصار.

يعني أن تحذف لوجود دليٍل على هذا المحذوف، كقوله  الح ف ا تصاًرا:

:(ڃ ڃ چ چ چ) [:74القصص] تزعمون ماذا؟ ،

ين شركائي الذين كنتم تزعمون هم تزعمون هم شركاء، المعنى واهلل أعلم: أ

، ففي اآلية حذف "َأْيَن ُ َرَكال  َ "شركاء؛ لوجود دليل سابق لفظي يف قوله: 

المفعولين أم حذف أحدهما؟ حذف المفعولين: األول )َتْزُعُموَنهم( الضمير، 

 والثاين )ُشَرَكاء(.

 ويقول الُكميت يف قصيدة من قصائده الهاشميات:

 ُسدددددددنٍَّة  ب دددددددأيِّ ك َتددددددداٍب َأم
دددددددة   ب أيَّ

 

 َتدددَرْ ُحدددبَُّهم َبددداًرا َبَلددد َّ خَتحَسدددُب  

هذا )تحسب( من أفعال هذا الباب، وقد حذف  "َتَرْ ُحبَُّهم َباًرا خَتحَسُب " 

 "المفعولين والتقدير: 
ّ

 وَتحَسبه عاًرا علي
َّ

، فحذف "َتَرى ُحبَُّهم َعاًرا َعَلي

 عليهما.المفعولين لدَّللة المفعولين المذكورين من قبل 
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ): ، تأملوا يف اآلية، وقال وقال 

، الفعل عندنا )يحسب(، [180آل بمران:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی

ِذيَن َيْبَخُلونَ "والفاعل: )الذين يبخلون(،  َوَّل " يحسبون ماذا؟ "َوَّل َيْحَسَبنَّ الَّ

ِذيَن َيْبَخُلوَن ُبخلهم هو خيًرا لهم بل هو شٌر لهم  ."َيْحَسَبنَّ الَّ

ْن َفْضل ه  ُهَو َ ْيًرا َلُهمْ " يَن َيْبَخُلوَن ب َما آَتاُهُم اهللُ م 
أي َّل : "َخال َيْحَسَبنَّ الَّ  

يحسبن الذين يبخلون ُبخلهم هو خيًرا، ُبخلهم: المفعول األول، وخيًرا: المفعول 

الثاين، وهو يف اآلية: ضمير الفصل يكون بضمير الرفع، ضمير الفصل يكون بين 

متالزمْين، يكون بين المبتدأ والخرب: )محمٌد قائم/ محمٌد هو قائم( أي محمٌد ال

قائم وهو ضمير فصل، أو تقول: )كان محمٌد قائًم(، ثم تأيت بضمير الفصل: )كان 

 محمٌد هو قائًما(؛ ألن )قائًما( خرب كان، وهو: ضمير فصل...

لم  لك َّل، ضمير الشأن شيٌء آخر، هذا ضمير فصل، وابن ما الشيخ:

يتكلم على ضمير الشأن وَّل على ضمير الفصل يف ألفيته، عندما تكلم على باب 

الضمير، مع أنه تكلم عليهما يف أصل األلفية، وأصل األلفية ]الكافية الشافية يف 

 النحو والتصريف[ يف قرابة ثالث آَّلف بيت وهي موجودة ومشروحة بشرحه.

 .(00:26:19@) الطالب:

عراب ضمير الفصل؟ فيه مذهبان؛ مذهب البصريين: أنه َّل نعم، ما إ الشيخ:

محل له من اإلعراب، ومذهب الكوفيين: أن له محل من اإلعراب، فقال 

اء: محله بحسب ما بعده، وهو على كل  الكسائي: محله بحسب ما قبله، وقال الفرَّ

 حال اللفظ ما يتغير؛ ألن ضمير الفصل َّل يكون إَّل بضمير الرفع.

 ى قول عنرتة بن شداد للعبسي يف ُمعلقته المشهورة، قال:ثم ننظر إل

َ  فدددد  تظندددد  ِيددددره  خلقددددد نزلدددد

 

 منددددد  بمنزلدددددة الُمَحدددددبم الُمكدددددَرم   
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تقدير الكالم: ولقد نزلِت مني بمنزلة الُمحّب المكَرم فال تظني غيره،   

الفعل )تظني(، وياء المخاطبة فاعلة، و)غيره( المفعول األول، والمفعول الثاين 

 حذوف معلوم، تقديره: فال تظني غيره واقًعا أو حاصاًل، يعني ُيقدر بكوٍن عام.م

فوجدنا أن المفعولين ُحذفا يف بعض الشواهد، ويف بعض الشواهد ُحذف 

، ويف بعض الشواهد ُحذف [42إبراهيم:] (گ گ)المفعول األول، كاآلية: 

 المفعول الثاين كما يف بيت عنرتة.

 ف؛ أن ُيحذفا أو ُيحذف أحدهما لدليل، وهذا جائز.هذه الحالة األولى للحذ

 الحالة الثانية: أن ُيح ف أحد المفعولين ب  دليل:

أن تحذف المفعول األول وتبقي الثاين، أو تحذف الثاين وتبقي األول، لكن 

 بال دليل، وهذا غير جائز اتفاًقا، هذا َّل يجوز اتفاًقا.

أو الحذف اقتصاًرا، أو الحذف ، الح ف االقتصاريوالحذف بال دليل يسمى 

 من جهة اَّلقتصار، نعم.

، والحذف بال دليل يسمى الح ف اال تصاريالحذف بدليل ماذا يسمى؟ 

 ؟-هذا باتفاق–الحذف اَّلقتصاري، لماذا َّل يجوز أن ُيحذف أحدهما 

قالوا: ألن أصلهما المبتدأ والخرب، أليس المفعول األول والثاين يف باب ظنَّ 

صلهما المبتدأ والخرب، وَّل يجوز أن يبقى المبتدأ بال خرب، وَّل الخرب وأخواهتما أ

 بال مبتدأ، ولهذا اتفقوا على أنه َّل يجوز ذلك، أن تحذف أحدهما بال دليل.

 الحالة الثالثة: أن ُيح فا مًعا ب  دليل:

أن ُيحذف المفعول األول والثاين مًعا بال دليل، يعني أن تأيت بالفعل وحده، 

لفعل والفاعل، تقول: ظننُت، أو تقول: علمُت، أو تأيت معهما بشيء غير تأيت با
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المفعول به، تأيت بظرف، ظننت اليوم، أو تأيت بحال، أو تأيت بمفعول مطلق: ظننت 

 ظنًّا.

 أن تحذف المفعول األول والثاين مًعا بال دليل، ما حكم حذفهما بال دليل؟

يين إلى عدم جوازه، ونسبه هذا الذي وقع فيه الخالف، فذهب بعض النحو

 بعضهم إلى الجمهور، ومنهم ابن مالك، هنا يف البيت عندما قال:

دددددددْز ُهنَدددددددا ب ددددددد َ َدل ْيددددددددٍل   َخالَ ُتج 

 

 ُسدددددددُقْوَط َمْفُعدددددددْوَلْين  َأْخ َمْفُعدددددددْول   

فسقوط مفعوٍل واحد بال دليل هذا ممتنع اتفاًقا، وسقوط المفعولين بال دليل،  

 وقد اختار ابن مالك هنا عدم الجواز.هذا الذي فيه الخالف، 

قالوا: ألنه َّل فائدة منه؛ ألنه معلوم أن المتكلم إما ظان، وإما عالِم، إما متيقن 

وإما شاك، فما فيه فائدة أن تقول ظننت، أو تقول علمت، حتى تأيت بالمفعول 

األول والثاين، أما أن تقول )ظننت( فقط من دون مفعولين، أو )علمت( من دون 

فعولين، َّل يوجد أبًدا، ليسا موجودين، ُحذفا، غير موجودين، ُحذفا اقتصاًرا يعني م

 بال دليل.

وأجاز ذلك كثير من النحويين، وُنسب أيًضا للجمهور، وقالوا: بل هناك فائدة، 

فإذا قلت: ظننت، تخرب بأنك لست بعالم، لست متيقنًا، وإذا قلت: )علمت(، تخرب 

ذلك ببعض الشواهد، ومن ذلك قوله  أنك على شك، واستدلوا على

 :(ې ې ې ې ى ى ائ ائ) [:78النحل] ،

ٹ ٹ ڤ ڤ )آسف ليست هذه اآلية، وإنما المطلوب اآلية األخرى: 

 .[19النور:] (ڤ

، هنا َّل حاجة إلى المفعولين، فالمعنى "تعلمون"، و"يعلم"انظر إلى الفعلين: 

نفي العلم اليقيني  "َخَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ "هلل، إثبات العلم  "َخاهللُ َيْعَلمُ ": -واهلل أعلم–
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 عنكم، وَّل حاجة إلى تقدير مفعولين. 

، يعني واهلل يعلم األشياء "َخاهللُ َيْعَلمُ "والمانعون قالوا: َّل، يقدر مفعولين، 

ا؛ ألن المتبادر م "َخَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ "كائنًة،  ن األشياء كائنًة، هذا التقدير ضعيف جدًّ

 نفي العلم عنكم. "َخَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ "إثبات العلم هلل،  "َخاهللُ َيْعَلمُ "معنى اآلية 

، [12الفتح:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)ومن ذلك قوله تعالى: 

هذا مفعول مطلق، ليس هنا مفعول أول وَّل ثاين،  "ظن السوء"ظننتم فعل وفاعل، 

اإلخبار بأهنم ظنوا ظنًّا سيًئا، هنا  يعني إثبات الظن السيء لهم، "ظننتم ظن السوء"

ما فيه مفعول أول وَّل ثاين، وَّل حاجة، المعنى أصاًل معنى اآلية ليس على إثبات 

 المفعولين، وإنما على إثبات الظن السيء لهم فقط.

 "يرى"، [35النجم:] (ائ ائ ەئ ەئ وئ)ومن ذلك قوله تعالى: 

 بمعنى يعلم.

يف العلم؛ ألنه يعلم َّل يظن(، بعض  وتقول أيًضا يف الكالم: )فالٌن متمكن

الناس: أظن، أظن... تقول: )فالٌن متمكٌن يف الفقه ألنه يعلم َّل يظن(، فرتيد إثبات 

العلم له، ونفي الظن عنه، وَّل تريد إثبات العلم والمفعولين، يعني العلم بصفة 

 معينة، وإنما المراد إثبات العلم ونفي الظن.

هو جواز حذفهما اقتصاًرا إذا كان  -واهلل أعلم–ة فلهذا فإن الراجح يف المسأل

المعنى على إثبات مجرد العلم ومجرد الظن، وهذا معنى من المعاين التي قد 

 تقصد إليها البلغاء والفصحاء يف كالمها، نعم تفضل.

 (00:35:56@) الطالب:

طبًعا سُيخرجون كل هذه الشواهد وغيرها على تكلف تقدير  الشيخ:

يقدرون مفعولين، واهلل يعلم األشياء كائنًة، يقدرون  "اهللُ َيْعَلمُ خَ "مفعولين، 
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مفعولين، لكن المعنى بذلك يضعف، معنى اآلية يضعف، وليس على ذلك معنى 

إثبات العلم هلل،  "َخاهللُ َيْعَلمُ ": -واهلل أعلم–، وإنما معنى اآلية -واهلل أعلم–اآلية 

لعلم عنكم، وليس المراد إثباته على صفة معينة، ونفيه نفي ا "َخَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ "

 عنكم بصفة معينة.

إجراء ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك عن الحكم األخير يف هذا الباب، وهو 

 : ، فقال القول ُمجرْ الظن

 َخَكدددددَتُظنُّ اْجَعدددددْل َتُقدددددْوُل إ ْن َخل ددددد 

  

 ب َ ْيددددر  َظددددْرٍف َأْخ َكَظددددْرٍف َأْخ َبَمددددْل 

  

ددددددل  ُمْسددددددَتفْ    َهمس ب دددددده  َخَلددددددْم َينَْفص 

 

ََ ُيْحَتَمددددْل   َخإ ْن ب ددددَبْعض    ي َفَصددددْل

 

 َخُأْجدددددر َي اْلَقدددددْوُل َكَظدددددَن ُمْطَلَقدددددا

  

َقا  نْددددَد ُسددددَلْيٍم َنْحددددو ُقددددْل َ ا ُمْشددددف 
 ب 

 تكلم يف هذه األبيات على إجراء القول ُمجرى الظن، ونقول ابتداًء: 

إن كان المقول مفرًدا  ًظا إن كان مفرًدا،إن األصل يف القول أنه ينصب ما بعده لف

، قلُت الصواَب، قلت كلمًة(،  َّل جملًة فإنه ينصبه نصًبا لفظًيا، فتقول: )قلت الحقَّ

 "صواًبا"فعل، والفاعل: هو، و "قال"، [38النبأ:] (ڌ ڌ)قال تعالى: 

 مفعوٌل به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

فاألصل فيها أن ُتحكى  ملة فعلية،أما إ ا د ل القول بلى جملة اسمية أخ ج

كما هي، أن ُتحكى الجملة على لفظها من دون تغيير، فإذا أردت أن تحكي بالقول 

قولنا: اهلل ربنا، فتقول: )قال الشيخ: اهلُل ربُّنا(، شرحت الدرس، جملة فعلية، 

احكها بالقول، فتقول: )قال الشيخ: شرحُت الدرَس(، فالقول إذا كان دخل على 

، إذا كان المقول جملة اسمية أو فعلية، فما األصل فيها؟ أن ُتحكى بلفظها جملة

 بال تغيير، إَّل إذا أجريت القول ُمجرى الظن.
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 فإجراء القول ُمجرْ الظن فيه ل تان: 

لغة ُسليم، من قبائل العرب الفصيحة، هذه القبيلة تجري القول  الل ة األخلى:

صب الجملة اَّلسمية بالقول مفعوًَّل أول مجرى الظن مطلًقا، بال شروط، يعني تن

ومفعوًَّل ثانًيا، فإذا قلت: )محمٌد كريٌم( مبتدأ وخرب، ثم أردت أن تحكيها بالقول، 

ماذا تقول؟ تقول: )قال الشيخ: محمٌد كريٌم(، ويجوز: )قال الشيخ: محمًدا 

عند  كريًما(، قال الشيخ: فعٌل وفاعل، محمًدا كريًما: مفعوٌل أول ومفعوٌل ثاٍن،

هذه القبيلة يجوز إجراء القول مجرى الظن مطلًقا، يعني أن تنصب هبا المبتدأ 

والخرب، لك أن تنصب به المبتدأ والخرب، ولك أن َّل ُتجري، جائز، يجوز أن 

 ُتجري القول مجرى الظن وأن َّل ُتجريه.

َقاومن ذلك قول ابن مالك:  تدأ ، أصل الجملة: هذا مشفٌق، مبَنْحو ُقْل َ ا ُمْشف 

وخرب، ثم أدخلنا عليها قل، فلك أن تقول: قل: هذا مشفٌق، بالحكاية، ولك أن 

تقول: )قل: هذا مشفًقا(، بلفظ المبتدأ والخرب على أن القول هنا ُمجرى ُمجرى 

 الظن.

والعامة عندنا يأخذون كثيًرا هبذه اللغة، وُيجرون القول ُمجرى الظن، فمن 

مد تظنه أسًدا، فهذا من إجراء القول ُمجرى كالمهم: )محمد تقول أسد(، يعني مح

الظن، أو )هذا تقول رمح(، يعني هذا تقوله رمًحا يعني تظنه رمًحا، كذا تقول 

 العرب.

 (00:42:17@) الطالب:

 يعني بمعنى الظن وإعماله الشيخ:

 (00:42:20@) الطالب:

ًدا، أنا قطًعا بالفصيح، نعم بالفصيح )محمٌد تقول أسًدا( يعني تظنه أس الشيخ:
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 أقصد العامة.

 (00:42:30@) الطالب:

َّل، العامة ما تقول أسد، يعني تظنه أسًدا، فأجروا القول مجرى الظن،  الشيخ:

 وإَّل لو أرادوا بالقول حقيقة القول ما استقام لهم المعنى.

 (00:42:44@) الطالب:

 كالهما، هو يف اإلعراب والمعنى. الشيخ:

 (00:42:49@) الطالب:

نا أقصد اإلجراء، إجراء القول مجرى الظن يكون يف المعنى، بتحميل أ الشيخ:

أما جمهور العرب فإنهم ال يجرخن القول ُمجرْ القول معنى الظن، وباإلعراب، 

 الظن إال بأربعة  رخط:

 الشرط األول: أن يكون الفعل مضارًعا

 مفتتًحا بتاء المخاَطب.

 وقبله استفهام.

تقول: محمٌد كريٌم(، القول هنا بلفظ )أ خهو متصل باالستفهام، نحو:

المضارع، تقول، ليس الماضي قال أو قل )األمر(، أتقول أنت، ومسبوق باستفهام 

)الهمزة(، ولم ُيفصل بينهما بفاصل، فلك حينئٍذ يف الجملة اَّلسمية بعده أن 

تحكيها )أتقول: محمٌد كريٌم؟( على األصل، ولك أن تجري القول ُمجرى الظن 

 بتدأ والخرب، فتقول: )أتقول: محمًدا كريًما؟(.فتنصب الم

وإنما أجرى جمهور العرب القول ُمجرى الظن هبذه الشروط ألن هذا هو 

الوارد، القاعدة المعروفة عند النحويين البصريين، وهو أن الشيء إذا خرج عن 
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أصله ُقيد هبذا األسلوب، األمر إذا جاء على أصله فاألمر واسع، يجوز لك أن  

فيه بالتقديم والتأخير والحذف، لكن إذا خرج األمر عن أصله، فحينئٍذ  تتصرف

 تلتزم هبذا الوارد الخارج عن األصل، وَّل تعممه.

وإخراج القول وإجراؤه ُمجرى الظن هذا إخراج له عن أصله، والذي ورد عن 

جمهور العرب يف ذلك أهنم َّل ُيجرونه مجرى الظن إَّل إذا كان بلفظ المضارع 

ا بتاء المخاَطب، ومسبوق باستفهام، ولم ُيفصل بينه وبين اَّلستفهام ومفتتحً 

 بفاصل، كالمثال السابق: )أتقول محمًدا كريًما؟(

 ومن ذلك قول الشاعر:

دددددٍد  َِ يدددددُل َفدددددُدخَن َبْعدددددد   ح  دددددا الرَّ  َأمَّ

  

اَر َتْجَمُعندددددا؟   َفَمَتدددددى َتُقدددددوُل: الددددددَّ

ر تجمعنا؟ متى: استفهام، )فمتى تقول الدار تجمعنا(، يعني فمتى تظن الدا 

وتقول: مجراة مجرى الظن، الدار تجمعنا: مبتدأ وخرب، فلك أن تحكيها، )فمتى 

تقول الداُر تجمعنا؟(، ولك أن تحكيها: )فمتى تقول الداَر تجمعنا؟(، كما قال 

 الشاعر.

 وقال اآلخر:

خاسدددددما   متدددددى تقدددددول الُقُلدددددص الرَّ

  

 يحملددددددددن أم قاسددددددددٍم خقاسددددددددما 

وق، يقول: القلص الرواسم يحملن أم قاسم وابنها، اإلبل تحمل الن الُقُلص: 

أم قاسم، هذا المعنى، اإلبل: مبتدأ، وتحمل: خرب، ثم قال: متى تقول اإلبل تحمل 

 أم قاسم؟ يعني متى تظنها؟ متى تظن اإلبل تحمل أم قاسم؟ فقال: 

خاسدددددما   متدددددى تقدددددول الُقُلدددددص الرَّ

  

 يحملددددددددن أم قاسددددددددٍم خقاسددددددددما 

اء بلفظ المضارع، ومفتتح بتاء المخاطب وُسبق باستفهام ولم فتقول: ج 

يفصل بينه وبين اَّلستفهام بفاصل، فلك أن تبقي الجملة اَّلسمية على لفظها وهذا 
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هو األصل، فتقول: )متى تقول القلُص الرواسم... يحملن(، ولك أن تجريها 

  مجرى الظن فتنصب هبا المبتدأ والخرب، كما قال الشاعر:

خاسدددددما متدددددى تقددددد  ول الُقُلدددددص الرَّ

  

 يحملددددددددن أم قاسددددددددٍم خقاسددددددددما 

إًذا فجمهور العرب َّل يجرون القول ُمجرى الظن إَّل هبذه الشروط األربعة،  

إال إ ا كان ه ا ومنها أن َّل ُيفصل بين الفعل المضارع وبين اَّلستفهام بفاصل 

 الفاصل  به جملة أخ معمواًل.

ر والظرف؛ ألن العرب تتوسع فيهما الجار والمجرو -كما عرفنا–شبه الجملة 

ما َّل تتوسع يف غيرهما، كأن تقول: )أتقول محمٌد كريٌم؟( ثم تفصل بينهما 

بالظرف ظرف الزمان، كأن تقول: )أاليوم تقول محمٌد كريٌم؟ أو محمًدا كريًما؟( 

فصلت بالظرف ما فيه إشكال، تفصل بين الفعل واَّلستفهام؛ ألن من الشروط أن 

 ن الفعل واَّلستفهام، وُيغتفر الفصل بشبه الجملة وبالمعمول.َّل ُيفصل بي

قد تفصل بالجار والمجرور، كأن تقول: )أتقول محمٌد جالس يف الدار؟( ثم 

 افصل بالجار والمجرور )أيف الدار تقول محمٌد جالٌس أو محمًدا جالًسا(.

 قال الشاعر: 

 أبعددددد ُبعددددٍد تقددددول الدددددار جامعددددًة 

  

 لبعددد محتومددا ددمل  بهددم أم تقددول ا 

أبعد ُبعٍد تظن الدار جامعة  القول هنا ُمجرْ مجرْ الظن، خمعنى البيَ: 

شملي هبم أم تظن البعد محتوًما؟ فلهذا نصب المبتدأ والخرب بالقول، وفصل 

 بقوله: )أبعد(، بعد هذه ظرف زمان.

وقلنا ُيغتفر أيًضا أن تفصل بين اَّلستفهام والفعل بالمعمول، يعني بالمفعول 

ألول أو بالمفعول الثاين، َّل بأس، كأن تقول: )أتقول: محمًد كريًما؟( أو )أمحمًدا ا

تقول كريًما؟(، أو )أكريًما تقول محمًدا؟(؛ ألن المفعول من الجملة فليس غريًبا، 
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 ليس أجنبيًّا، فالفصل به كال فصل. 

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 أجهدددددددااًل تقدددددددول بنددددددد  لدددددددؤيم 

  

 ندددددددا؟لعمدددددددر أبيدددددددك أم متجاهلي 

أجهاًَّل تقول بني لؤي؟ يعني ببني لؤي قريش؛ ألهنم ينتسبون إلى جدهم  

لؤي، أجهاًَّل تقول بني لؤي؛ أي أجهاًَّل تظن بني لؤي؟ أي أتظن بني لؤي جهاًَّل؟ 

ثم قدم المفعول الثاين، فقال: أجهاًَّل تظن بني لؤي؟ لكنه أجرى القول مجرى 

 الظن فقال: )أجهاًَّل تقول بني لؤي؟(

ما يتعلق بشرح باب ظن وأخواهتا، إن كان من سؤال فلنستمع إليه قبل أن هذا 

 نذكر بعض الفوائد المتعلقة هبذا الباب، تفضل.

 (00:52:22@) الطالب:

دائًما إجراء الظن جائز، ليس واجًبا، سواء عند سليم فهو على إطالق،  الشيخ:

 أو عند الجمهور بالشروط األربعة أيًضا جائز.

 [140البقرة:] (ۇ ۇ ۆ ۆ)

 (00:52:52@) الطالب:

ما فيه إشكال، هو عند الجميع جائز، إَّل إنه عند سليم بإطالق، بال  الشيخ:

 شروط، وعند الجمهور بأربعة شروط.

 (00:52:59@) الطالب:

 نعم، هو المفعول الثاين يحملن. الشيخ:

 (00:53:08@) الطالب:

أم قاسم وقاسًما،  َّل، هي أصل الجملة: القلص الرواسم يحملن الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  495 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

القلص: مبتدأ، الرواسم: صفة، يحملن: الخرب، ثم أدخلت القول )متى تقول(، 

فلك أن تحكيها: )متى تقول القلُص الرواسُم يحملن(، ولك أن تجريها مجرى 

الظن فتنصب هبا المبتدأ والخرب )متى تقول القلَص( فتنصب المبتدأ )الرواسم 

 على كل حال، نعم، تفضل. يحملن( يحملن هو المفعول الثاين

 (00:53:57@) الطالب:

 هو َّل شك أن المعرفة تأيت بعد جهل، َّل شك يف ذلك. الشيخ:

 (00:54:08@) الطالب:

العلم قد ُيسبق بعلم غير كاٍف، يعني عندما تقول: عرفت محمًدا،  الشيخ:

فمحمد أصأ أنت ما عرفته، ما عرفت هذا الشخص ثم عرفته، لكن إذا قلت: 

محمًدا واقًفا(، فأنت تعرف محمد، لكن تجهل هذه الصفة، فالمعرفة  )علمت

مسبوقة بجهل كامل، والعلم مسبوق بمعرفة ناقصة، أو بعلم غير كامل، وإَّل لن 

 يكون هناك فائدة من قول: إين علمت، علمت يعني لم تكن تعلم ثم علمت، نعم.

 (00:54:47@) الطالب:

 من؟ الشيخ:

 (00:54:58@) الطالب:

َّل، َّل أعرف أحًدا قال ذلك، بعضهم قال: إن المعرفة والعلم سواء،  شيخ:ال

واألكثرون قالوا: إن العلم أعلى من المعرفة، حتى يف الرتاجم اآلن، تقول: فالن 

عالم بالتفسير، عارٌف باللغة، إذا كان علمه األول التفسير، تقول: عالٌم بالتفسير، 

 اللغة، تقول: عارف باللغة، نعم، تفضل.إذا كان مشارك يف اللغة أو مطلع على 

 (00:55:33@) الطالب:
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َّل، بالعكس، هنا بالعكس، هنا قول سيبويه يدل على أن المعرفة أقل  الشيخ: 

من العلم؛ ألن سيبويه هنا يريد أن يبين الذات، نحن قلنا المعرفة: هو إدراك ذات 

أعرف األشياء الشيء، صفة الشيء، فأعرف المعارف يعني معرفة هذه الذات، 

 ، نعم.بذاهتا اهلل 

 (00:56:14@) الطالب:

فهو العلم الكامل  هذا من حيث التعريف اللغوي، أما علم اهلل  الشيخ:

 المطلق الذي لم يتقدمه جهل، نحن نتحدث عن المعاين اللغوية.

 (00:56:30@) الطالب:

نها أنك إذا هو تعريفها واحد، ينبني على هذا التعريف أشياء كثيرة، م الشيخ:

عرفت الذات لم تعرف الصفة، هذا ينبني عليها، ليس فرًقا آخر، أما العلم فهو أن 

تعرف الذات على صفة من صفاهتا، فمعنى ذلك أنك تعرف الذات لكن تجهل 

الصفة، هذا منبني على التعريف، التعريف قد ينبني عليه أشياء كثيرة، وليست هذه 

 شياء أخرى، هي مأخوذة من التعريف.األشياء المنبنية على التعريف أ

 مما ذكرنا يف الشرح يا إخوان البيت:

 أراهددددددم ُرفقتدددددد  حتددددددى إ ا مددددددا

 

 تجددددال الليددددل خانخددددزل انخددددزااًل  

هذا البيت لعمرو بن أحمر الباهلي يبكي قومه ويندهبم بعد أن ُقتل كثير منهم  

على حفظها،  يف معركة من المعارك، وهي من األبيات الجميلة التي ُيحث الطالب

 ومن هذه األبيات قوله: 

 أبدددددددددَ بينددددددددداك إال أن تلحدددددددددا

 كأنهمدددددددددا سدددددددددعينا مسدددددددددت يث

 

 ختحتدددددداال بمددددددا بهمددددددا احتيدددددداال 

 يرجدددددد  طالعددددددا بهمددددددا ابتقدددددداال

 

عين القربة، القربة المعدة للشرب ونحو ذلك ُتسمى  قوله: )كأهنما ُسعينا(، السُّ

يتحدر من العين بالماء  سعنة، وتصغر على ُسعين، سعن بالنون، فيشبه الماء الذي
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 الذي يتحدر من هاتين القربتين. 

 كأنهمدددددددددا ُسدددددددددعينا مسدددددددددت يث 

 

 يرجدددددد  طالعددددددا بهمددددددا ابتقدددددداال 

 َخَهددددى  رٌاهمددددا فالمدددداء يجددددري 

 

   لهمددددددددا خينسددددددددل انسدددددددد ال 

وهى خرزاهما؛ أي الخيط الذي يربط هذه القربة وهى، ولهذا يخرج الماء  

 رة كهذه القربة التي وهى خرزاهما.منها بكثرة، وعينه تدمع على قومه بكث

 بلدددددى حيدددددين يف بدددددامين  ددددددتى

 

 فقدددددددد بنَّدددددددا ط بهمدددددددا خطددددددداال 

 خأيددددددددددام المدينددددددددددة خدبونددددددددددا 

 

 فلدددددددم يددددددددبوا لقاللدددددددة مقددددددداال 

 فأيددددددددة ليلددددددددة تأتيددددددددك سددددددددهوا 

 

 فتصدددددبح ال تدددددرْ مدددددنهم  يددددداال 

 يددددددؤرقن  خطلددددددق أبددددددو حددددددن  

 

 خبمدددددددددددار خآخندددددددددددة أثدددددددددددداال 

 أراهددددددم رفقتدددددد  حتددددددى إ ا مددددددا 

 

 يددددل خانخددددزل انخددددزاالتجددددال الل 

رد   إ ا أندددددا كالددددد ي يجدددددري لدددددو 

 

 إلدددددددى آل فلدددددددم يددددددددرك بددددددد ال 

بالل، أي األمر الذي يُبل، وقوله: ُرفقتي، هذه يجوز فيها الضم والكسر،  

 تقول: ُرفقتي أو ِرفقتي، وُرفقة أو ِرفقة كالهما وارد.

قول ومن األبيات التي ُتذكر يف هذا الباب، يف إجراء القول ُمجرى الظن، 

 الشاعر:

 بددد م تقدددول: الدددرمح يثقدددل بددداتق 

 

ت     إ ا أنددا لدددم أطُعدددن إ ا الخيدددل كدددر 

يقول: ألي سبب أحمل الرمح إذا أنا لم أقاتل يف المعارك به، )عالم تقول   

الرمح يثقل عاتقي(، يعني عالم تظن الرمح يثقل عاتقي، الجملة الرمح يثقل 

ظن، فقال: عالم تقول الرمَح يثقل عاتقي، ثم أدخل عليها القول وأجراه مجرة ال

 عاتقي.
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إذا أنا لم أطُعن إذا الخيل كرِت، أطُعن، هذا مضارع َطَعَن، وطعن إذا كانت  

من قولهم طعن فالٌن فالًنا بالسيف ونحوه، فاألفصح يف مضارعه الضم، تقول: 

 طعن يطُعن، ويجوز يف لغة قليلة أن تقول: طعن يطَعن، بفتح العين.

ولهم طعن فالٌن على فالن أو يف فالن، بمعنى الجرح والتنقص وإذا كان من ق

 ونحو ذلك، فهذا بفتح العين فقط، طعن فالٌن يطَعنه.

وكنا ذكرنا أيًضا بيًتا سابًقا يف باب إن وأخواهتا، ولم نتمكن من قراءة التعليق 

 عليه يف حينه لضيق الوقت، ونقرؤه لوجود وقت متسع، البيت هو قول الشاعرة:

 َ يميندددك إن قتلدددَ لمسدددلًماَ دددلَّ 

 

 حلددددَ بليددددك بقوبددددة المتعمددددد   

، تخفف إنَّ إلى قوله:   هذا البيت ذكرناه يف أي باب؟ يف باب إنَّ يف تخفيف إنَّ

إْن، المعنى: ُشلت يمينك إنك قتلت مسلًما، ثم خففت إّن إلى إْن فحذفت اَّلسم، 

بن العوام  ، وهي زوجة الزبير)إن قتلت(، هذا البيت لعاتكة بنت زيد 

 بعدما الزبير قتل المجاشعي، جرموز بن عمرو وهو الزبير، لقاتل تقوله ،◙

 هذه منها جميلة، قصيدة فقالت غدًرا، وقتله فتغافله غافاًل  وكان قتال، من رجع

 : تقول األبيات،

ٌٍ بفدددارس ُبْهَمدددةٍ  دددَدر ابدددُن ُجْرُمدددو َِ 

 

د     يددددوم اللقدددداء خكددددان ِيددددَر ُمَعددددرِّ

 هَتددددده لوجَدتدددددهيدددددا بمدددددُرخ لدددددو َنبَّ  

 

دددَ  الجندددان خال الَيدددد     ال طالشدددس َرب 

ََ لُمسدددل مس  َْ يمينُدددك إن قتلددد  َ دددل 

 

ددددَ بليددددك بقوبددددُة الُمتعمددددد   َحلَّ

بيددددددر لددددددُ خ بدددددد ٍء صددددددادٍق    إنَّ الزُّ

 

يَّته كدددددريُم الَمْشدددددَهد   
 َسدددددْمٌح َسدددددج 

دددرت يدددداك بمثل ددده   فا هدددب فمدددا َظف 

 

ي  مددن َيددرخُح خَيْ َتددد   ف دديمن مضددى م 

 ،◙، تزوجها أوًَّل عبد اهلل بن أبي بكر ه عاتكة بنت زيد هذ 

 بن الزبير تزوجها ثم عنها، فُقتل ،◙ الخطاب بن عمر تزوجها ثم عنها، فُقتل
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 فرفضت، ،◙الب ط أبي بن علي خطبها الزبير وبعد عنها، فُقتل العوام

 .القتل عن اهلل رسول عم بابن ألضن إين: وقالت

ن، هذه هي اللغة العالية الفصحى، ويجوز يف لغة وقولها: َشلت، بفتح الشي

قليلة، وقيل: لغة ضعيفة: ُشلت يمينك، أما اللغة الفصيحة األعلى يف ذلك أن 

 نقول: َشلت يمينك.

هذا آخر ما تيسر شرحه يف باب ظن وأخواهتا، ليبقى لنا باب )أعلم وأرى( من 

بعد... يكون يف الفصل  -إن شاء اهلل-األحكام النحوية للجملة اَّلسمية، سيكون 

 .-إن شاء اهلل-القادم 

 خاهلل أبلم، خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد، خبلى آله.
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